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KOLOFON 
 

“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en 
ferskynt op elke lêste woansdei fan de moanne. 
It earste krantsje kaam út yn april 1982.    
 
De redaksje: 
 Wiepkje Holtrop Lyklamawei 49   571310 
 Hedwig Beukens Hege Bouwen 2a  572278 
 Annie de Kleine  Lyklamawei 34   571364 
 Jantsje Akkerman  Lyklamawei 27               571889 
 Coby Hospes   Lyklamawei 23               571855 
 
E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com   
 
Website: www.nijemardum.nl  
 
 
 
 
 
 
It bestjoer fan Doarpsbelang: 
 Jeannet Bekedam (voorz)  Hoitebuorren 12  571597      
 Jan Deinum (secr)  Dubbelstr 10, Balk      795040 
 Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com 
              Hedwig Beukens               Hege Bouwen 2a  572278 

      (penningmeester, bankrek.  NL30.RABO.0305.2441.59)  
 Froukje Prins   Hege Bouwen 16  593776 

Thys Laffra                Omrin 4   571551 
 Tiny Wildschut   Lyklamawei 16   571619  
 Paul Rienstra   Lyklamawei 39   571652 
   
E-mailadres buertplysje:  dirk.hebing@politie.nl of  www.politie.nl    
Wykbehearder gemeente:  r.zijlstra@defryskemarren.nl of 
            Tel. 0620548535 of  

www.defryskemarren.nl/melding 

http://www.nijemardum.nl/
mailto:Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com
mailto:dirk.hebing@politie.nl
http://www.politie.nl/
mailto:r.zijlstra@defryskemarren.nl
http://0620548535/
http://www.defryskemarren.nl/melding
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STOARN 

 
Johannes Rienstra is op 7 april stoarn. Hy is 71 jier wurden. 
  
 
 

FERHUZE 
 
Famylje Jan Deinum  nei Balk, Dubbelstr. 10. 
 
 
 

TANK  
 

Hjirby wolle wy eltesnien hertlik tanksizze foar alle bliken fan meilibjen de 

ôfrûne tiid tidens it siik wêzen en nei it fersjerren fan 
 

Johannes Rienstra 
 
*6 july 1949        †7 april 2021 

 
Troch wa ast do wiest yn ‘t libben, 

sils’t do net hielendal gean. 

Elts wa dy leaf hie krijt in stikje 

yn al die minsken bliuwst bestean. 

 

In diel fan my sil mei dy stjerre, 

in part fan dy hâld ik fêst 

fan alles wat wy hienen tegearre, 

hat hâlde-fan it moaiste west. 

 

Annelies en de bern. 
 

 
 
 



 3 

BEDANKT 
    
Tige tank foar alle kaarten, telefoantsjes, berjochtsjes en de oanrin dy’t ik krije 
mocht nei it ferstjerren fan Gea. 
Dat docht my tige goed. 

Knilles Bosma. 
 
 
 

4 MEI 
 

Ieder jaar staan we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei stil bij 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en 
vredesoperaties daarna. Om 20.00 uur is het in heel Nederland twee minuten 
stil.  
 
In Nijemirdum herdenken we ieder jaar bij de graven van omgekomen 
Amerikaanse, Canadese en Engelse vliegeniers. Twee graven zijn van onbekende 
soldaten. De graven bevinden zich aan de rand van de begraafplaats rondom de 
Toer. 
 
De kranslegging en herdenking zal, evenals vorig jaar, door het bestuur van 
Dorpsbelang worden verzorgd. U kan via een livestream verbinding deze 
herdenking meemaken.  De link naar de herdenking is als volgt: 
www.gestreamd.nl/4mei 
 
Vanaf 19:55 uur zal de klok luiden. 
 
Bestuur Dorpsbelang 
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REACTIE VAN BESTUUR DORPSBELANG OP 
VRAGEN/OPMERKINGEN GEPLAATST OP DE STEMBRIEF T.A.V. 
DE LEDENVERGADERING FEBRUARI 2021. 
 
Als reactie op de vragen en opmerkingen hebben we een verslag samengesteld 
omdat meerdere vragen en opmerkingen op hetzelfde onderwerp betrekking 
hebben. In de vorige dorpskrant was deel 1 te lezen,  hier volgt deel 2. 
Enkele ingezonden vragen zijn persoonlijk beantwoord vanwege de strekking van 
de vraag. 
Een enkele vraag was niet voor het Dorpsbelang van toepassing en zal niet 
worden beantwoord. 
 
DEEL 2 
 
- Met de oproep voor een beter begaanbaar Jeneverdykje, zo mogelijk ook voor    
  rolstoelers, zullen wij contact opnemen met de eigenaren (Westra en  
  Natuurmonumenten). 
- Voor het idee om een Jeu de boules baan aan te leggen in Nijemirdum hebben  
  wij contact gezocht met de gemeente. Wordt vervolgd. 
- De oproep om ‘eigen’ parkeerplaatsen voor de school te realiseren omdat het  
  soms niet mogelijk is bij de brievenbus te parkeren wordt meegenomen in een  
  algemeen onderzoek naar parkeergelegenheid in Nijemirdum. Bijvoorbeeld bij  
  goede weersomstandigheden signaleren we nogal wat geparkeerde auto’s van  
  fiets toeristen o.a. bij de Toer. 
- De vraag of het mogelijk is om smalle landbouwwegen te verbreden tegenover  
  uitritten van boerderijerven zal worden meegenomen in het gesprek dat het  
  Dorpsbelang jaarlijks heeft met de wethouder. Dit zal begin mei plaats vinden. 
 
Bestuur Dorpsbelang. 
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PAASSPEURTOCHT 3 APRIL 
 

Eindelijk mochten wij als feestcommissie 
weer los. Na verschillende activiteiten te 
moeten afzeggen ging het dan echt 
gebeuren. Een heuse paas speurtocht 
voor de basisschool kinderen op 
zaterdag middag 3 april. De kinderen 
konden zich vooraf opgeven in groepjes 
van 4 met een begeleider. En dat werd 
gedaan. In totaal hadden zich maar liefst 
9 groepjes opgegeven.  Het eerste 
groepje startte om half 2 daarna 
volgende om de 5 min een nieuw 
groepje. Vooraf had elk groepje een 
startijd doorgekregen zodat niet 
iedereen tegelijk bij de start verscheen.   
De kinderen werden het bos ingestuurd 
waar ze het mysterie van de verdwenen 

kuikens van kip Suus mochten oplossen. Aan de hand van paaskuikens konden ze 
een route volgen waar ze raadsels en spelletjes moesten doen. Ook waren er 
langs de route speciale eieren 
verstopt met een letter erop. 
Deze letters   vormden een woord.  
Na afloop kregen de kinderen   
allemaal een chocoladepaashaas 
mee en een zakje met 
paaseieren. 
Wij hebben genoten en hopen 
ook dat de kinderen ervan 
genoten hebben. 
Tot snel hopelijk 
 
De Feestcommissie 
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BESTE DORPSGENOTEN EN ANDEREN, 
 

Graag breng ik jullie weer even op de hoogte van onze plastic doppeninzameling. 
 
Het afgelopen jaar was de opbrengst wéér meer dan het jaar daarvoor,  
dus er wordt geweldig gespaard.  
Landelijk was de opbrengst € 51.017,03. voor de KNGF geleidehonden. 
Een geweldige opbrengst, waar weer verscheidene puppies voor gekocht en 
opgeleid konden worden tot hulphond. 
Hiervoor, namens het KNGF, hartelijk dank! 
 
Maar..... toch denk ik, dat ik nog even een oproep moet doen, 
voor de mensen die nog niet meesparen, 
omdat ze misschien nog niet van deze inzameling weten. 
 
Daarom vraag ik  u/jullie vriendelijk om met ons mee te sparen, 
voor KNGF geleidehonden. 
 
Tegenwoordig zijn alle flessen, flacons, 
tubes, bussen en potten  
voorzien van een plastic dop of deksel. 
Deze zijn waardevol! 
Wilt u/jullie deze aub bewaren en 
brengen op Heaburgen 1 
 
Zoals u nu weet, zijn deze van grote 
waarde en.... 
het ontlast ook nog eens het milieu! 
 
Bij voorbaat mijn hartelijke dank. 
 
Een vriendelijke groet, 
 
Sietske Strampel Smink. 
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WER IS DIT ? 
 
Wat bin ik faak troch it hikje fan it fotoriedsel 
fan maart stapt . 
En net allinnich op de Omrin 20  wêr’t dit hikje 
no stiet en dat sit sa:  yn de jierren 70 ha myn 
skoanâlders Hindrik en Grietsje Akkerman de 
lantearntsjes oanskaft (it hikje stie der al) 
Sy wennen doe noch op de Lyklamawei 23. 
Ein jierren 90 ferhuzen sy nei de Omrin en 
fansels moast it hikje mei de lantearntsjes ek 
mei; sa wie der dochs noch in soarte fan 
“thúskomst” . 
No is dit it thús fan Willem en Anna Boschma  
en wa wit litte sy jûns de lantearntsjes ek brâne.   
Ik sil der in kear om tinke. 
De droege woarst is diskear foar de  
fam. Rozema. Lokwinske!  
 

 
 
 
                                                                                      
No binne wy by ? 
                                                                                       
                                                                                      
Belje gau nei nr.571889 
 
                                                                                      
Of mail nei: Redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
                                                                                        
                                                                                                                                       
Jantsje 
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OER DE GRINS 

 
Samar ynienen kriich ik in mailtsje 
fan Wiepkje mei wat fragen oer myn 
libben hjir yn Kanada foar in stikje yn 
it doarpskrantsje fan Nijemardum. 
Dêr meitsje ik efkes tiid foar. 
Ik doch it yn it Hollânsk, want dat giet 
in bytsje makliker. 
 
Ik zal me even voorstellen: mijn 
naam is Geeske Thomson-van der 
Wal, dochter van Pieter en Sjoerdje 
van der Wal. 
In juli 1995 ben ik naar Edmonton, 
Alberta in Canada geëmigreerd. 
Had daar nooit veel over nagedacht totdat ik verkering kreeg met Jack. 
Het jaar voor we zijn vertrokken ben ik op vakantie geweest naar Canada om te 
kijken of het eventueel iets voor mij zou zijn. 
Het leek me wel mooi toe, een nieuw avontuur. 
 
Ik mis mijn familie en vrienden wel natuurlijk, maar gelukkig hoeft niet alle 
contact meer per post. De mobiele telefoon en “what’s app” is voor mij een 
mooie uitkomst. 
Al moet ik er nog wel steeds rekening mee houden dat er 8 uur tijdsverschil is. 
 
Helaas komen we niet zo vaak in Nijemardum. Maar gelukkig komen heit en 
mem wel vaker bij ons. Zou graag zo nu en dan even om het hoekje willen kijken 
of even een bakje koffie (thee) komen drinken;  dat is wel iets dat ik mis. 
Ik blijf wel wat op de hoogte van het gebeuren in Nijemardum door het 
Dorpsnijs. Lees ik elke maand! 
 
Ik denk vaak terug aan Nijemardum. In weer en wind op de fiets naar school in 
Balk, even stoppen bij het snoepwinkeltje. Werken bij Kees en Ytsje in de Super. 
Er zijn te veel goede herinneringen om op te noemen. 
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Het leven is hier wel wat anders dan in Nijemardum. Je bent veel meer op jezelf 
gericht. 
Afstanden zijn ontzettend groot. Zonder auto kunnen wij echt niet en op de fiets 
valt tegen. Maar ik woon hier met veel plezier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2013 ben ik getrouwd met Dennis. (Hij spreekt geen Nederlands of Fries) 
 
Ook heb ik 2 kinderen, Mackenzie Sybren, 22 jaar oud (links op de foto) Hij gaat 
naar de Universiteit en studeert deze maand af in “environmental engineering”. 
 
Jordan Anko, 19 jaar oud (tweede van links) heeft net zijn High School diploma 
gehaald en werkt momenteel. 
 
Beide jongens kunnen wel een paar woorden in het fries zeggen en verstaan 
maar daar houdt het dan ook wel mee op. 
 
We wonen dichtbij Tofield, ongeveer 40 minuten ten oosten van Edmonton. 
Het doet me wel wat aan Friesland denken. Mooi ruim en de buren zitten niet te 
dichtbij. Kan de radio ook wat luider. 
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In de winter en de zomer 
gaan we graag vissen.  
Een weekendje naar de 
Rocky Mountains is ook 
altijd een hoogtepunt.  
Of lekker even achter in 
de tuin bij het kampvuur 
zitten, marshmallows 
roosteren. 
Er zijn vele mooie plekjes 
in onze eigen provincie, 
waar we van kunnen 
genieten. 
 
De zomermaanden zijn 
hier prachtig. Warme 
temperatuur, herfst met 
de mooie kleuren maar 
dan komt de 
winter…………… 

Koude temperatuur, -10 tot -40, maar je kan je er tegen kleden omdat hier een 
droge lucht is. 
Vaak veel sneeuw en een prachtig heldere, blauwe lucht met het zonnetje erbij. 
Na 5 maanden winter mag van mij de zomer wel weer komen. 
 
In 2014 zijn we ons eigen bedrijf “The Busy Backyard Beaver” begonnen. 
We verkopen, repareren en maken BBQ’s schoon voor klanten. Ook maken we 
houten tuinstoelen enz.  
 

Bekijk onze website voor meer informatie 
www.thebusybackyardbeaver.com 
 
Oant sjen en jimme binne altyd wolkom.  
 
Groetnis fan Geeske en famylje. 

 

http://www.thebusybackyardbeaver.com/
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CORONAFONDS VOOR MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES 
 
De coronapandemie, en de maatregelen daaromheen, heeft veel organisaties in 
De Fryske Marren getroffen. Het Coronafonds is een noodfonds voor 
organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronacrisis in hun 
voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en 
hier geen andere steun voor kunnen krijgen. Met deze ondersteuning wil de 
gemeente de schade door de coronapandemie voor onze gemeenschap 
beperken, en de nadelige gevolgen herstellen. 
 

Voor wie is het Coronafonds bedoeld? 
 
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan maatschappelijke organisaties 
zonder winstoogmerk, zoals organisaties op het gebied van welzijn en 
sportverenigingen, uit gemeente De Fryske Marren. Professionele culturele 
instellingen die structureel door de gemeente worden gesubsidieerd zijn 
uitgezonderd van deze regeling.   
 

Waarvoor is deze subsidie bedoeld? 
 
De subsidie geldt als een compensatie van het corona-nadeel als gevolg van 
overheidsmaatregelen die zijn gericht op de bestrijding van corona. 
 

Hoe hoog is de subsidie? 
 
De subsidie is per aanvrager maximaal 100% van het corona-nadeel. 
 

Hoe werkt het? 
 
Om subsidie uit het Coronafonds aan te vragen moet u het aanvraagformulier 
invullen. Bij het invullen moet u onderstaande bewijsstukken toevoegen. Zorg 
ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier 
invult. 
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Aanvraagtermijn 
 
U kunt de coronasubsidie tot uiterlijk 1 juli 2021 aanvragen 
via    https://www.defryskemarren.nl/coronafonds-voor-maatschappelijke-
organisaties 
 

Er zijn voorwaarden verbonden aan deze subsidie 
 

 De activiteiten van de aanvrager dienen in overeenkomst te zijn met 

beleidsdoelstellingen van gemeente De Fryske Marren; 

 Het corona-nadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan; 

 Het corona-nadeel is ontstaan vanaf 15 maart 2020 t/m 31 december 

2020. 

 Het corona-nadeel is met financiële gegevens (terugval inkomsten, extra 

uitgaven, compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen) onderbouwd; 

 Het corona-nadeel is niet op te vangen vanuit eigen reserves of het 

aanwenden van de reserve heeft nadelige gevolgen voor de aanvrager; 

 Het corona-nadeel brengt het voortbestaan van de aanvrager aantoonbaar 

in gevaar; 

 De aanvrager heeft acties ondernomen om het corona-nadeel zoveel 

mogelijk te beperken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.defryskemarren.nl/coronafonds-voor-maatschappelijke-organisaties
https://www.defryskemarren.nl/coronafonds-voor-maatschappelijke-organisaties
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BESTE BUURTBEWONERS, 
 
Allereerst hartelijk dank voor jullie support 
voor ons pakket buurtpunt. Deze wordt al 
veel bezocht voor jullie retouren, 
verzendingen en gemiste pakketten van DHL 

& DPD. 
 
Sinds heden kunnen jullie ook bij ons terecht voor 
GLS pakketten. Dus, zijn jullie niet thuis dan liggen 
de pakketten bij ons. Ook kun je bij ons terecht voor 
retouren en verzendingen, deze kunnen via een 
tikkie afgerekend worden. 
 

We zijn ook actief op facebook onder de naam: 
Pakket buurtpunt Nijemirdum 
 
Hierop delen we weetjes, nieuws en acties. Like 
de pagina, om op de hoogte te blijven!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom en Ilse 
Pakket buurtpunt Snuffelplezier 
Lyklamawei 55 
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         As wy nea wer  
         in nije oarloch  

begjinne,  
       hoege wy ek nea  
       wer slachtoffers  
          te betinken…. 
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DE STIPERS 
 

Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne 
útbrocht wurde: 
 
Harmen en Lieske Bangma Camping De Groninger 
Albert en Jeannet Bekedam Vakantiewoningen en groepsaccommodatie 
Bauke en Hedwig Beukens Garant Zaden 
Jan Buma    Buma Handel  
Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen 
Johan A. Dijkstra   Dierenarts 
Jelle Eppinga    Boomkwekerij 
Halbe Hielkema    Bouw- en onderhoudsbedrijf 
Atze Hoekstra    Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport 
Tryntsje de Jong-Rienstra Kapsalon Tryntsje 
Ede Groenhof    Transportbedrijf/verhuizingen 
Cees en Johannes v.d. Meer Van der Meer Mechanisatie 
Hendrik Postma    Motorenrevisie/reparatie 
Runia Fourage BV   Veevoeders 
Runia Transport BV   Transportbedrijf 
Jan-Dirk van der Tol   Feedtuber B.V. 
Ruerd Vellinga    Vellinga werkschoenen en -kleding 
Annoesjka de Vries   Pedicure 
De Vries    Slagerij, Oudemirdum 
Rianne Witteveen   Dsign & printmkr 
 
De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e 
moanne by de minsken thús komt. 
 



AGINDA   
 
30 april   Snackavond dorpshuis (alleen afhalen) 
   tel 0514-571428 
 
  4 mei    Nationale Herdenking via streaming 
 
28 mei    Snackavond dorpshuis (alleen afhalen) 
   tel 0514-571428 
 
 

 
 
 
 
 
 
DUOFYTS RESERVEARJE:  
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 27 maaie.  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 19  maaie.  
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
 
 
 
 
 
  

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

