DOARPSNIJS
Nûmer 451

Maaie 2021

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
Hedwig Beukens
Annie de Kleine
Jantsje Akkerman
Coby Hospes

Lyklamawei 49
Hege Bouwen 2a
Lyklamawei 34
Lyklamawei 27
Lyklamawei 23

571310
572278
571364
571889
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:
Wykbehearder gemeente:

dirk.hebing@politie.nl of www.politie.nl
r.zijlstra@defryskemarren.nl of
Tel. 0620548535 of
www.defryskemarren.nl/melding
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FERHUZE
Rinnie Hoekstra is ferhuze nei Talma Park 1 / app 110, 8561 DD Balk

Gerben Zwart is tegearre mei Sijtske
Engelsma ferhuze nei de
Wissebuurt 14.

WANDELEN VOOR WATER
Schoon water is belangrijker dan ooit!
Handen wassen, schoon water en hygiëne zijn tijdens de wereldwijde coronacrisis extreem belangrijk. De situatie in ontwikkelingslanden wordt steeds
zorgwekkender, want het ontbreekt hier nog steeds aan schoon water, zeep en
voorlichting. Ook is het niet altijd mogelijk om afstand te houden of om mensen
goed voor te lichten. Terwijl dit in deze tijd juist zo belangrijk is om gezond te
blijven.
Goed om te weten:




Ongeveer 1 op de 3 mensen wereldwijd heeft nog steeds geen toegang
tot veilig drinkwater.
Vervuild water zorgt voor ziektes zoals diarree en cholera, waar mensen
nog steeds aan overlijden.
Als er geen schoon water of veilig toilet is, kunnen kinderen niet naar
school.
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Door de leerlingen van de
basisscholen die in Nederland
meedoen aan Wandelen voor
Water, zorgen wij er samen voor
dat duizenden kinderen en families
nu en in de toekomst toegang
krijgen tot schoon water en
sanitaire voorzieningen.
Groep 7/8 van KBS De Ferbining
hebben donderdag 20 mei jl. een
mooie tocht gelopen.
Via een prachtige route en met
zonnig weer liepen de kinderen voor het goede doel. Met deze sponsorloop
heeft groep 7/8 € 2000,- ingezameld, zodat er in een ontwikkelingsland een
waterput gemaakt kan worden! Supertrots op onze groep 7/8 en hun juffen!
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BESTE DORPSBEWONERS
Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn, maar sinds kort is ons dorpshuis wat
betreft stroomverbruik zelfvoorzienend geworden.
Met de plaatsing van 60 zonnepanelen kunnen we als dorpshuis geheel voorzien
in ons jaarlijkse stroomverbruik.
Ondanks dat het door Covid-19 voor ons financieel pittige jaren zijn konden we
de investering toch verantwoorden door de
bereidwillige medewerking van veel partijen.
Een financiële bijdrage hebben we gekregen
van:





Iepen Mienskipsfûns
Dorpsbelang Nijemirdum
Bas Bakker stichting
Rabobank ZWF

Onze eigen bijdrage hebben we kunnen financieren met een lening van De
Fryske Marren die voor dit soort initiatieven een zeer lage rente rekent.
Naast een mooie bijdrage aan het verbeteren van het milieu kunnen we op deze
manier ook fors besparen op onze kosten.
We willen alle partijen die dit hebben mogelijk gemaakt heel hartelijk bedanken
en hopen dat we op korte termijn weer stroom mogen verbruiken bij
vergaderingen, feestjes, biljarten, zingen, etc, etc.
De lokaalvereniging
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FYTSWAAR
It is der wer waar foar, tegearre der op út mei de duofyts.
Liket it jimme wat ta? Ik kin my yntinke dat jim de keamer no ek
wol goed besjoen ha.
De measten ha de spuit al yn de earm hân, dus dan kin it wer
wat lije.
Of liket it jo leuk om mei ien te fytsen? Dy minsken ha we fansels ek nedich .
Foar fierdere ynfo kinne jo skilje nei : Coby Hospes
0641696781
Boake Pietersma
0610649194
Jeannet Bekedam
0640321325
Wiepkje Holtrop
0610547123
Dus, ha jimme sin om efkes in rûntsje te fytsen , echt wier, skilje dan ien fan de
boppesteande nûmers.
Der steane 10 frijwilligers klear om mei jo op ‘n paad te gean.
Dus net stinne mar rinne… ohnee traapje..
Groetnis Wiepkje

FAN DE REDAKSJE
In oantal fan ús doarpsgenoaten sammelet guod yn. Bygelyks plestik doppen of
blikjes, postsegels of mobyltsjes. De opbringst dêrfan giet nei in goed doel.
Omdat soks ek geunstich foar it miljeu is, liket it ús goed ta dat elkenien hjirfan
op ‘e hichte is. In oersicht fan dizze aksjes krijt in fêst plakje yn ús Doarpsnijs.
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WER IS DIT ?
It mantsje fan it aprilnûmer is by Pieter en
Sjoerdje van der Wal op ‘e stoepe te finen.
Mar nei in telefoantsje fan Diete Runia kaam ik
der efter dat syn twillingbroerke
by Jan en Antsje Buma de yngong opfleuret .
De houten feintsjes komme út de “bûtendoar
winkel” fan Jan Douma op Hoitebuorren 3 yn
Aldemardum en befolkje sa stadichoan ferskate
foardoarren.
It wie in pittich riedsel mar foar Geeske
Thomsom net sa dreech en sy hat de droege
woarst dan ek fertsjinne. We sille de woarst foar
Geeske bewarje.

Wêr mei dit wêze ?

Belje nei nr.571889

Of mail nei:
redaksje.doarpsijs@gmail.com

Jantsje
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BESTE DORPSGENOTEN
Dit jaar geen dorpsfeest zoals u van ons gewend bent… maar omdat iedereen
vast wel weer zin heeft in een feestje, organiseren wij dit jaar een aangepast
“corona proof” dorpsfeest.
Vrijdagmiddag 25 juni om 16.00 tot 17.00 is er voor de basisschoolkinderen een
vossenjacht! Wie vindt alle 10 de vossen en weet de opdrachten goed op te
lossen????
Vrijdagavond wordt er een bingo georganiseerd, maar niet met zijn allen aan een
tafel in het dorpshuis. Nee, deze keer met het hele gezin in de auto naar het
terrein van Runia. Van te voren kan er wat lekkers bij bet dorpshuis besteld
worden en deze “snack box” kan dan in de auto genuttigd worden onder de
bingo.
Zaterdag 26 juni is het “bak dag”. Heel Nijemirdum, jong en oud, kan zich
uitleven op het bakken van de lekkerste taart, cake o.i.d.
Deze “baksels” worden door een deskundige jury beoordeeld en er zijn prijzen te
verdienen. De taarten worden na het oordeel van de jury uitgedeeld in het dorp!
Dit jaar gaan we niet bij de deuren langs voor en vrijwillige bijdrage, dit i.v.m. de
corona. Helaas houdt dit wel in dat er geen inkomsten zijn voor de
feestcommissie… het is natuurlijk wel mogelijk de vrijwillige bijdrage over te
maken naar de feestcommissie. Dit kan op rekening nummer:
NL26 RABO 0168 4084 65 tnv doarpsbelang Nijemardum onder vermelding van
“vrijwillige bijdrage FCN”
Alvast hartelijk dank hiervoor!
Tot 25 en 26 juni,
De feestcommissie
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De Mega Auto Bingo
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Datum : vrijdag 25 juni
Locatie : Runia fourage
Terrein open : 19:00 uur
Start bingo : 19:45 uur
Kosten : 10 euro per bingo boekje
De bedoeling is dat je met het gezin, familie of vrienden coronaproof in de auto
naar de bingo komt. Bij aankomst ga je door de drive-in, waar je bingo kaarten
kunt kopen en een borrelpakket in ontvangst kan nemen. Deze zijn te bestellen
bij het dorpshuis. Hierna zal je een plek op het terrein toegewezen krijgen en
kun je de bingo vanuit de auto volgen. Bij een juiste bingo ga je toeteren en zet
je de alarmlichten aan. Vervolgens zal er iemand je kaart komen controleren.
Op het terrein is een toiletwagen aanwezig.
Wil je meedoen geef dan even in een bericht door met hoeveel
auto’s je komt en het aantal kaarten waarmee je wilt spelen. En
stuur dit naar iemand van de feestcommissie of mail het naar:
fcn1948@gmail.com
Gezien we dit jaar niet langskomen willen we een ieder vragen de 2 jaarlijkse
vrijwillige bijdrage over te maken op rekeningnummer : NL26 RABO 0168 4084
65 t.n.v. Doarpsbelang Nijemardum onder vermelding van “vrijwillige bijdrage
FCN”
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Heel Nijemirdum Bakt
Op 26 juni 2021
Heel Nijemirdum Bakt is een bakwedstrijd voor
jong en oud. Jullie bakken thuis en het mag van alles
zijn: van cupcakes tot een 3-laagse taart.
Tussen 14.00 en 15.00 uur worden de baksels ingeleverd en
beoordeeld door een professionele jury. Er wordt gekeken
naar bepaalde factoren bij het beoordelen. Dit zijn o.a. smaak,
creativiteit en afwerking.
Denken jullie ook om de hygiëne? Na afloop van de bakwedstrijd
delen wij stukjes taart uit in het dorp, want de beste manier om van
je coronakilo’s af te komen is door calorieën te delen.
Wie is de beste bakker van Nijemirdum?
Opgave gewenst via: fcn1948@gmail.com of lever het
onderstaande opgavestrookje in op Lyklamawei 51
Ja, ik wil meedoen aan Heel Nijemirdum Bakt. Mijn naam is:
…………………………………………………………………………
en jullie kunnen mij bereiken op: (telefoon en/of email):
…………………………………………………………………………
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IT HIMD FAN IT GAT
Nei in “tichtplicht” dy’t ús regear hast
in healjier lyn oankundige út soarch
foar de sûnens benammen fan de
âlderein en de útnoeging foar
faksinaasjes is it tige noflik om wer op
’n paad te gean foar in petear mei in
doarpsgenoat. Wat in genot om wer
hoeden, mar dochs frij by in oar op
besite te kinnen. De hiele winter
achter de geraniums joech my fansels
wol moai de gelegenheid om gauris de
hân op te stekken nei ús nije buorlju
op Lyklamawei 55. In pear moanne lyn
krigen wy al in prachtich
ferhúsberjocht fan harren: Tom
Wezepoel en Ilse Wezepoel-Pelsma
mei harren famke Robin fan trije jier en jonkje Jens fan in pear moanne âld.
Bysûnder fûn ik dat Dusty en Teddy, harren hûntsjes, ek neamd waarden… mar
no’t sy hjir in skoftsje wenje, begryp ik dat wol. De leafde en soarch dy’t sy jouwe
oan harren “monsters op 4 pootjes” sa’t sy dy sels neame, is dúdlik te sjen. Dirk
Jan wie al yn de kunde kommen mei Ilse har heit, dy’t him entûsjast in klap op it
skouder joech…”Ha, De Kleine !” Hy blykte in Pelsma fan Sondel te wêzen.
Minsken fan ús leeftyd flitse dan daliks in heale iuw werom yn de tiid en ús
oantinkens dêroan… mar heit Cor Pelsma hat fansels net folle tiid om te praten,
want hy moat by syn dochter oan it wurk. Timmerje, skuorje, fervje, it dak op, it
rioel fernije… straatwurk, it hâldt net op. Sa liket it tenminsten, mar ik doar it no
dochs wol oan om Ilse út te noegjen foar in petear yn ús Doarpsnijs. “Oh ja hear,
dat wol ik wol”. Sy nimt dêr graach de tiid foar.
Ilse, wêr en wannear bisto berne?
Yn Balk op 11 novimber 1990.
Wat woest as bern graach wurde?
Juf.
Watfoar oplieding hasto dien?
Earst nei de basisskoalle en de Mavo yn Balk. Dêrnei ha ik de oplieding MBOFerpleechkunde folge yn Snits. Letter ha ik staazje rûn op de Longôfdieling yn
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Beverwyk. Yn myn lêste stûdzjejier bin ik nei Beverwyk gien te wenjen en ha ik
staazje rûn yn de psychiatry yn Castricum. Letter bin ik oan it wurk gien op de
longôfdieling fan it OLVG yn Amsterdam.
Beverwyk? Dat leit net neist de doar… hoedat sa?
Ik hie doe al in skoft ferkearing mei Tom en dy wenne dêr.
Wêr hasto him moete?
Op in camping yn Wezeperbrug. Ik wie dêr mei ús heit en mem en myn broer yn
in caravan. Tom wie dêr ek mei syn famylje. It wie dus in fakânsje-leafde. Ik wie
doe noch mar 14 jier. Yn de wykeinen reizge ik faak nei Tom ta. Hy wurke doe op
de Zwarte Markt en koe yn ‘e wykeinen net maklik reizgje.
Nei de staazjes oan it wurk?
Earst dus yn it Onze Lieve Vrouwe Gasthuis yn Amsterdam en letter nei
Zaandam en Beverwyk. Ik ha op ferskate longôfdielingen wurke en ek op de poly.
Hasto ek hobby’s
Bisten. Ik mei graach nifelje en dan benammen “snuffelkessens” foar de hûnen.
Hokke muzyk fynst moai?
Net wat spesjaals, mar ik lústerje graach nei nederlânsktalige muzyk en nei de
Top 40.
Hâldsto ek fan lêzen?
Dêr ha ik no gjin tiid foar.
Sjogge jimme ek t.v.?
Wy sjogge nei “Wie is de mol” en “Expeditie Robinson” en folgje ek programma’s
fia Netflix.
Sjogge jim net nei it sjoernaal?
It nijs folgje wy fia nu.nl
Kôkesto ek graach?
Dat docht Tom meastal. Ik kôkje wol iten hear. Gewoan mei jirpels, griente en
fleis. Tom makket der altyd wat spesjaals fan.
Wat fynst fan it Doarpsnijs?
Ek al lizze alle doarpsaktiviteiten fanwege koroana stil, de nijtsjes út it doarp
binne leuk om te witten.
Geane jimme ek mei fakânsje?
Fan ’t jier sille wy mei de caravan nei Hoenderloo op de Veluwe. Earder, doe’t wy
noch gjin bern hienen ha wy ek wol fleanfakânsjes makke. Op ús houliksreis ha
wy nei Aruba, Bonaire en Curacao west.
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Jimme binne troud?
Jawis, wy ha op 19 augustus 2016 in klinkend troufeest fierd op in prachtige
lokaasje yn Heemskerk.
Hasto ek winsken?
Wy binne dwaande mei it
ynrjochtsjen fan in
showroom foar it
“boartersguod” foar
hûnen, dat ik fia in
webwinkel ferkeapje. Ik
hoopje dat dat slagje sil.
Fierder wol ik hiel graach
noch mear bisten op it
hiem rûnskarrelje litte.
Neist de hûnen, de kipen
en de knyntsjes soe ik ek
wol graach wat geitsjes ha
wolle. Hjir is romte genôch
op it hiem.
Woest fierder ek noch wat oan Nijemardum kwyt?
Wy binne hjir hertlik ûntfongen en fiele ús wol thús yn Nijemardum.
Soks is moai om te hearren. Nei in lekker bakje tee krij ik noch in rûnlieding troch
harren hûs, dêr’t ik fansels earder ek wolris west ha. Alles is tige opkreaze en
tagelyk hielendal ynrjochte foar in húshâlding mei lytse bern. Robin wurdt hast 4
jier en nei de fakânsje mei sy nei skoalle ta. Dat wurdt feest! Ilse hat dus ferlet
fan romte om de produkten fan har webwinkel te toanen. No, dêr wurdt hurd
oan wurke: achter yn “ ït hok” lizze al in soad spullen útstâld. It fernuveret my ek
wol hear. Boartersguod en spultsjes foar bisten… ik hie der noch nea fan heard.
Tom, dy’t ICT-er is hat in moaie webside makke, sadat elkenien hiel handich Ilse
har hannel besjen en bestelle kin. Neist de besoarchtsjinsten DHL & DPD en GLS
dy’t by harren in fêst oan/ôfleveringspunt ha yn ús doarp, kinne minsken oaral
wei ek “biste-wille” keapje by harren. Ik tink en hoopje foar Ilse dat it hjir noch
drok wurdt op de Lyklamawei…..
Annie
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DE BUURTTUIN
Dit jaar kunnen we eerder dan
voorgaande jaren genieten van
groenten uit de Buurttuin.
In de kas waren de sla en de andijvie
al klaar om geoogst te worden. De
eerste tomatenplanten staan al in de
grond.
De rest van de tuin komt nu ook tot
ontwikkeling: de aardappels staan nu
boven. De aardbeien zijn volop in
bloei. En de eerste groenten zijn
gezaaid.
Van Jelle en Hetty kregen we een hele
partij potjes om in voor te zaaien. En van Roelof Jorritsma een hele doos
tuinhandschoenen voor kinderen. Geweldig!
Binnenkort komt de verkooptafel weer bij de weg te staan.
We hebben een app-groep gemaakt voor de helpers in de tuin.
En we willen graag een app-groep maken van mensen die groente en fruit uit de
tuin willen oogsten. Heb je hiervoor belangstelling neem dan contact met mij op.
Tel: 0514-571390 of 06-230037209.
Wil je meehelpen in de tuin?
Dat kan op maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur, of op een ander afgesproken
tijdstip.
Graag tot ziens op onze buurttuin.
Lian de Graaf
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Fan’e moarn
alwer mei de
ferkearde
foet yn ‘e
hûnestront
trape.
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DE STIPERS
Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne
útbrocht wurde:
Harmen en Lieske Bangma
Albert en Jeannet Bekedam
Bauke en Hedwig Beukens
Jan Buma
Bed & Breakfast Lyklamastate
Johan A. Dijkstra
Jelle Eppinga
Halbe Hielkema
Atze Hoekstra
Tryntsje de Jong-Rienstra
Ede Groenhof
Cees en Johannes v.d. Meer
Hendrik Postma
Runia Fourage BV
Runia Transport BV
Jan-Dirk van der Tol
Ruerd Vellinga
Annoesjka de Vries
De Vries
Rianne Witteveen

Camping De Groninger
Vakantiewoningen en groepsaccommodatie
Garant Zaden
Buma Handel
Kamers en appartementen
Dierenarts
Boomkwekerij
Bouw- en onderhoudsbedrijf
Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport
Kapsalon Tryntsje
Transportbedrijf/verhuizingen
Van der Meer Mechanisatie
Motorenrevisie/reparatie
Veevoeders
Transportbedrijf
Feedtuber B.V.
Vellinga werkschoenen en -kleding
Pedicure
Slagerij, Oudemirdum
Dsign & printmkr

De famylje Kramer soarget derfoar dat it krantsje elke lêste tongersdei fan 'e
moanne by de minsken thús komt.
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AGINDA
28 mei

Snackavond dorpshuis (alleen afhalen)
tel 0514-571428

25 juni

Snackavond dorpshuis (alleen afhalen)
tel 0514-571428

DUOFYTS RESERVEARJE:
Dat kinne jo melde by Wiepkje Holtrop 06-10547123

INZAMELINGSPUNTEN:
Wat:
Plastic doppen van flessen,
tubes, potten en bussen

Waar:
Fam. Strampel,
Heaburgen 1

t.b.v.:
KNGF
blindegeleide-honden.

Inkt-cartridges, toners en
oude mobieltjes

Fam. Hoekstra,
Hoitebuorren 18a

Stichting
Kinderhulp Oeganda

Metalen/blikjes/doppen /
deksels/ spuitbussen
.
Postzegels en kaarten

Fam. Rienstra,
Omrin 14

STOPhersentumoren.nl

Fam. Stoker,
Hoitebuorren 6A

Stichting Cystic Fibrosis

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 24 juny.
Dit is it doarpsnijs fan juny en july.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 16 juny.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

