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BERNE

3 juny is Jens Faber berne; Soan fan Sietze en
Geeske en bruorke fan Jesse en
Jurre.

NIJE YNWENNERS
Chantal Annemarie de Vries en har twa bern Amy-Lisa (4) en Anne-Milou(1,5)
binne by Shariff Goos op de Wissebuurt 25 ynlutsen.

LEDENVERGADERIING
Dit jaar is alles anders.. Normaal
gesproken is er in maart altijd een
ledenvergadering van de
lokaalvereniging. Maar door de situatie
die er nu is, hebben we besloten om
deze uit te stellen. Wij hopen dat we in
september een datum vast kunnen
stellen, wanneer de maatregelingen dit
toelaten. U krijgt hier dan t.z.t informatie over.
Ook heeft dorpshuis Nijemirdum een eigen website gekregen, neem snel eens
een kijkje op www.dorpshuisnijemirdum.nl
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LIVESTREAM 4 MEI
Helaas konden we door de Corona geen dodenherdenking hebben met
belangstellende inwoners van Nijemirdum en omstreken. Gelukkig hebben jullie
wel mee kunnen kijken via de livestream. We hebben heel veel kijkers gehad!
Live is er op +-50 plekken mee gekeken. Maar deze avond is
het totaal nog opgelopen naar 185 kijkers!

JEU DE BOULES IN NIJEMIRDUM?
In de schriftelijke ledenvergadering
van februari jl. werd ook een vraag
gesteld over de mogelijkheid van
een jeu de boules baan in
Nijemirdum.
Dorpsbelang heeft inmiddels een
plek in gedachten en is ook in het bezit van voorschriften en regelgeving. Een
voorbeeld aanvraag hoe je zo’n project aanvraagt hebben we ook.
3

Kortom, we zijn graag bereid mee te denken en te helpen maar, . . . dorpsbelang
gaat geen Jeu de boules club oprichten en runnen.
Wel willen we graag meten of er belangstelling is.
Vandaar de oproep om door te geven of u belangstelling heeft voor een jeu de
boules baan in Nijemirdum en daarin actief te zijn. U kunt mailen naar
dorpsbelangnijemirdum@gmail.com of uw belangstelling kenbaar maken aan
een bestuurslid.

JENEVERDYKJE
Tijdens de schriftelijke ledenvergadering in februari jl. werd er gevraagd of het
mogelijk was het Jeneverdykje beter begaanbaar te maken. Niet alleen voor
wandelaars, maar ook voor fietsers, kinderwagens en rolstoelers. Inmiddels
heeft Roelie Veen hier vlak
voor Pinksteren een aantal
dagen met een kraan flinke
verbetering in aangebracht.
We hopen hier echter nog
wat meer aan te kunnen doen
en hebben de gemeente
verzocht of men ons hierin
kan ondersteunen.
Met alvast veel dank aan de
inzet van Roelie, wordt
mogelijk vervolgt dus.
PS: Weet iemand waar het straatnaambordje “Jeneverdykje” gebleven is??
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NIEUWE VLAGGENIST
Na 33 jaar trouwe dienst als vlaggenist van onze toren heeft Jan Beuckens op
27 april jl. deze taak overgedragen aan Carl Draaijer.
Jan nam deze taak destijds over van Piter Otter en deed dit in eerste instantie als
bezoldigd ambtenaar van de gemeente. Dit werd echter al snel hierna een
vrijwilligers taak.
In tegenstelling tot de officiële “vlagdagen” kende Piter Otter nog z’n eigen
vlagdag.
Jan kreeg een Friese vlag overgedragen welke op 26 september in top moest
vanwege de slag bij Warns. Helaas begaf de vlag het al snel en dat was meteen
het einde van deze persoonlijke traditie van Piter Otter.
De toren is geen onbekend terrein voor Carl want hij verzorgt ook al jaren het
klokluiden bij overlijden van dorpsgenoten of oud dorpsgenoten.
Carl moest nog wel even diep nadenken alvorens hij toestemde, maar toen bleek
dat de vlag ook uit moest op de verjaardag van echtgenote Feikje op 27 april was
hij meteen om.
Wij wensen Carl veel plezier in z’n nieuwe functie.

Op 27 april jl. heeft jan de vlag “Corona-proof” overgedragen aan Carl.
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IN STAP FIERDER
Krekt as foarich jier ha wy de groep 8’ters in list mei fragen foar lein.
Sadat wy op de hichte bliuwe; wa fan skoalle ôf giet en wat foar rjochting sy op
wolle. Wie it foarich jier mar in lyts groepke bern dy’t de basisskoalle ferlitten,
dit jier binne der mar leafst 6 famkes en 7 jonges dy’t ôfswaaie. Wy ha se
allegear in fragenlist foarlein, fan ien ha wy jammer genôch gjin reaksje krigen.
De oare ferhalen kinne jimme hjir ûnder lêze.
Tige tank foar jimme meiwurking. Ik winskje jimme noch moaie, lêste wiken op
KBS De Ferbining en in protte wille yn Balk en Snits.
Hedwig

SJAN VAN DER TOL
Hoe âld/jong bist?
Ik ben 13.
Wêr wennest?
In Nijemirdum.
Wat witst noch fan de earste
perioade op de legere
skoalle?
Ik herinner me dat we altijd
ruziemaakten over wie er op
de schommel mocht en we
gingen altijd in de zandbak.
Mei wa boartest yn it begjin
fan dyn skoaltiid?
Vaak met Ammarins en ook met Yldou, Deborah en Jildou.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?
Ja.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
We gingen altijd naar andere en rare plekken toe vond ik hahaha.
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Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Poeh, dat zijn er veel ik denk.. schoolvoetbal en op school slapen want dat was
echt lachen. Oh en ook nog de koningsspelen.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Eerst vond ik het even wennen, want het waren twee hele verschillende scholen
maar het is wel leuk hoor :)
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
De eerste lockdown vond ik het echt niet leuk, we hadden niet echt een plan wat
we moesten doen en het was heel chaotisch. Maar de tweede lockdown ging
veel soepeler voor mij, want ik kon gewoon goed doorwerken en het was minder
druk.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Dat weten we nog niet echt, maar we zullen erachter komen :)
Wêr silst takom jier hinne?
Naar CSG Bogerman Balk.
Fynst it ek spannend
Hm nee niet echt.
Wat wolst letter wurde?
Dat weet ik nog niet maar ik laat de toekomst mij verrassen :))

HINKE SMINK
Hoe âld/jong bist?
11, hast 12.
Wêr wennest?
Yn Sondel, oan de Sondelerdyk.
Wat witst noch fan de earste
perioade op de legere skoalle?
Dat wy folle knutselwurkjes makken.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn
skoaltiid?
Lieke en Else
Binne dyn freonen fan doe no ek
noch dyn freonen?
Ja.
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Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Dat wy it altyd gesellich hiene yn de bus.
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
It lêste jier yn Sondel.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Leuk want no ha ik ek mear freondinnen.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Wol leuk, mar ik fyn it op skoalle leuker.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee, mar we geane wol op skoallereiske en op skoalle sliepen.
Wêr silst takom jier hinne?
Nei CSG Bogerman yn Balk.
Fynst it ek spannend?
In bytsje mar ik ha der folle sin oan.
Wat wolst letter wurde?
Kreamfersoarchster of iets mei bisten.

JURRE BOKMA
Hoe âld/jong bist?
Ik bin 12 jier.
Wêr wennest?
Hoitebuorren 13 yn Aldemardum.
Wat witst noch fan de earste
perioade op de legere skoalle?
De boartershoeken.
Mei wa boartest yn it begjin fan
dyn skoaltiid?
Mei Klaes, Mike, Sietse en Jesse.
Binne dyn freonen fan doe no ek
noch dyn freonen?
Ja!
Wat witst noch fan de
skoalreiskes?
Dat it altyd hiel gesellich wie.
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Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Oan de skoalreiskes, de ‘avondvierdaagse’ en nei it ryksmuseum.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Leuk, want ik ha in protte nije freonen.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Net leuk, mar it wie te dwaan.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Gjin ien fan beide, wol gean we op skoalreiske en we gean sliepen op skoalle.
Wêr silst takom jier hinne?
Nei Balk, nei CSG Bogerman.
Fynst it ek spannend?
Nee, net echt.
Wat wolst letter wurde?
Leanwurker, boer of militêr.

LIEKE ALTENA
Hoe âld/jong bist?
Ik bin Lieke Altena, en bin 11 jier.
Wêr wennest?
Ik wenje in Sondel.
Wat witst noch fan de earste perioade
op de legere skoalle?
Dat wy altyd bûten boartsje mochten,
en dat wy doe noch nei hús ta giene
tusken de middei om te iten.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn
skoaltiid?
Ik boarte in soad mei Hinke en Martine.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch
dyn freonen?
Ja.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Dat het hiele leuke skoalreiskes wiene.
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Dat wy mei de bus nei Lemmer giene foar de swimles.
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En ik mocht kastijd juf Etty en juf Feikje helpe.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Hiel leuk, omdat ik no nije freondinnen ha.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Net sa leuk, omdat ik gjinien sjen koe yn it echt, foar de kamera is toch oars, mar
it leuke wie dat wy betiid klear wiene.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee, helaas helemaal niks, wy binne dus noait op kamp west.
25 juny ha wy wol in skoallereiske.
Wêr silst takom jier hinne?
Takom jier gean ik nei de CSG yn Balk.
Fynst it ek spannend?
Nee eigentlik net, ik ha der noch net oer nei tocht.
Wat wolst letter wurde?
Ik wol ferpleechkundige wurde.

MARTINE ATSMA
Wêr wennest?
Sondel.
Wat witst noch fan de earste
perioade op de legere skoalle?
Eigentlik net sa folle, allinnich noch
dat wy in heel soad nei bûten giene
en dat wy ûnder it iten ‘Huisje
Boompje Beestje’ seagen.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn
skoaltiid?
It measte mei Hinke, Lieke en Else.
Binne dyn freonen fan doe no ek
noch dyn freonen?
Ja.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Net hiel folle mar wol dat it yn de
auto der hinne hiel gesellich wie en it
skoalreiske sels ek.
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Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Alles wol, it bûten boartsjen, ôfprate, grapkes by de juf of master úthelje,
jierdeis en noch folle mear!
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Hiel gesellich! Ik ha in soad nije freonen makke.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Einliks ha ik der net safolle muoite mei hân, mar it wie soms wol saai.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Der komt gjin musical mar groep 8 docht wol in ôfskied foar harren âlders. Wy
gean ek net op skoalkamp mar wy gean op skoalreiske en wy gean in nacht op
skoalle sliepen.
Wêr silst takom jier hinne?
It CSG Bogerman yn Balk.
Fynst it ek spannend?
Net sa! Dat komt tink ik foaral omdat ik al best in soad bern kin wêr’t ik oar jier
by yn de klasse kom.
Wat wolst letter wurde?
Bistedokter of wat oars mei bisten.

DEBORAH RIENSTRA
Hoe âld/jong bist?
13
Wêr wennest?
Nijemardum; Omrin 14
Wat witst noch fan de earste perioade
op de legere skoalle?
Dat wy de fuotten yn de sânbak groeven.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn
skoaltiid?
Sjan.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch
dyn freonen?
Ja.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Dat wy altyd in soad wille hiene en smoarch wiene!
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Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Dit skoaljier omdat wy in topklasse hawwe.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Geweldich want no ha ik nije freonen.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Net leuk.. mar it wie in nije útdaging.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee, spitigernôch net troch Corona.
Wêr silst takom jier hinne?
Bogerman Balk.
Fynst it ek spannend?
Ja haha.
Wat wolst letter wurde?
Pedagogysk meiwurker.

KLAES VELLINGA
Hoe âld/jong bist?
12 jier
Wêr wennest?
Wytlansdykje, Nijemardum.
Wat witst noch fan de earste perioade op
de legere skoalle?
Yn groep twa bin ik yn Nijemardum kaam.
D'r wie in fûgelspin plaatsje bij de duplo
hoeke....eng.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn
skoaltiid?
Mei Sjan en Jurre.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn
freonen?
Ik bin no mear bij de jonges.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Wy wiene nei it survivalbosk; doe foel ik yn
de sleat; wie echt leuk. Wy ha it Bataviaskip
doe ek sjoen, wie hiel ynteressant.
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Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Oan de leuke juffen.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Ik fyn it wol leuk, de jonges bin aardich, de famkes....hmmmm.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Net leuk om thús te wurkjen, saaaaai.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Wy gean nei it fûgeltsjepark en gean op skoalle kampearjen.
Wêr silst takom jier hinne?
Ik gean nei de RSG yn Snits,
Fynst it ek spannend?
Ha d'r wol sin oan.
Wat wolst letter wurde?
Ik wol ús heit syn bedriuw oernimme

MIKE POSTMA
Hoe âld/jong bist?
Ik bin 12 Jier
Wêr wennest?
Ik wenje op de Omrin
40 yn Nijemardum
Wat witst noch fan de
earste perioade op de
legere skoalle?
Wy makken altyd
bunkers yn de sânbak
en ik kaam by Sven yn
de klasse want die siet
doe yn groep 3
en dy sieten doe noch
by elkoar.
Mei wa boartest yn it
begjin fan dyn skoaltiid?
Yn it hiele begjin mei Sven en Amber en doe mei Jurre en Sietse.
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Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?
Ja, dat binne noch altyd myn freonen.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Skoalreiskes binne altyd gesellich.
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Oan de musical doe’t ik yn groep 6 siet en Sven yn groep 8. Dy groepen sieten
doe ek by elkoar en oan de skoalreiskes en foarich jier sliepe op skoalle.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Dat fyn ik wol leuk; it wie foar my mar 1 jier mar leuk want der binne folle mear
bern.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Oan de iene kant wol leuk, want doe hiest in soad frijheid ensa mar oan de oare
kant net leuk want do sjochst dyn klassegenoaten dan ek net in soad.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee, der komt gjin musical en wy geane ek net op kamp ☹…. Wy geane op
skoalreiske en wer in nacht op skoalle sliepe is de planning, leau ik.
Wêr silst takom jier hinne?
Ik gean nei Balk nei de CSG Bogerman.
Fynst it ek spannend?
Nee, net hiel spannend.
Wat wolst letter wurde?
Ik wol graach bij heit wurkje mei de
draaibank en CNC freezje.

JILDOU GERSJES
Hoe âld/jong bist?
12 jier.
Wêr wennest?
In Rûgehuzen.
Wat witst noch fan de earste perioade
op de legere skoalle?
Dat wy altyd yn de sânbak oan it
boartsjen wiene en mei de wettertafel.
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Mei wa boartest yn it begjin fan dyn skoaltiid?
Mei de bern út de Wissebuurt.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?
Ja, noch steeds wol.
Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Dat wy nei Duinen Zathe gongen en Maaike en ik soene yn it spûkhûs en doe
fûnen wy it eng dus ha wy de hele tiid ús eagen ticht hân.
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Alle leuke uitjes en skoalreiskes.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Best wol leuk dat er ek wat mear bern binne op skoalle.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Niks oan. Ik ha it leaver op skoalle.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee, dat fyn ik hiel stom want oare skoallen meie wol.
Wêr silst takom jier hinne?
Nei CSG Bogerman Balk.
Fynst it ek spannend?
Nee, eigentlik hielendal net. Ik ha der foaral hiel soad sin yn.
Wat wolst letter wurde?
Ik soe it no noch net witte.

SIETSE DE JONG
Hoe âld/jong bist?
12jaar
Wêr wennest?
Aan de Lyklamawei nr 33 in Nijemirdum.
Wat witst noch fan de earste perioade op de
legere skoalle?
Dat ik de bouwhoek het leukste vond.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn skoaltiid?
Ids Bokma.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn
freonen?
Ja.
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Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Dat we een keer naar een survival park zijn geweest, die keer vond ik het leukst!
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Dat ik met Mike en Jurre ons helemaal in de zandbak hebben ingegraven, dat
was grappig!!
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Super leuk! Ik speel vaak met jongens uit Sondel.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Stom.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee maar we gaan wel op school slapen.
Wêr silst takom jier hinne?
Naar de Diken in Sneek.
Fynst it ek spannend?
Wel een beetje.
Wat wolst letter wurde?
In het leger of bij de politie.

WILCO DIJKSTRA
Hoe âld/jong bist?
12 jaar
Wêr wennest?
Sondel.
Wat witst noch fan de earste
perioade op de legere skoalle?
Veel lachen en gezelligheid.
Mei wa boartest yn it begjin fan
dyn skoaltiid?
Met Menno, Fimme, Jurjen,
Lieke, Martine, Hinke, en Thom.
Binne dyn freonen fan doe no ek
noch dyn freonen?
Ja.
Wat witst noch fan de
skoalreiskes?
Lachen, grapjes, gezelligheid.
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Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Pauzes, die zijn leuk.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Moest wennen; nu erg leuk.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Ook leuk, uitslapen.
Komt der dit jier ek in musical?
Of geane jim ek op kamp?
Nee.
Wêr silst takom jier hinne?
Balk.
Fynst it ek spannend?
Een beetje.
Wat wolst letter wurde?
In het leger.

MENNO DE VRIES
Hoe âld/jong bist?
Ik bin 11 jier!
Wêr wennest?
Op de Delbuursterwei yn Sondel.
Wat witst noch fan de earste perioade
op de legere skoalle?
Net folle mear, ik siet as earste by juf
Feikje en Tineke yn ‘e klasse yn Sondel.
Mei wa boartest yn it begjin fan dyn
skoaltiid?
Mei Thom, Wilco en Fimme en ek wol ris
mei de famkes út ús klasse; Martine,
Kaylee, Hinke en Lieke en myn nichtje
Oriana en neefke Jasper.
Binne dyn freonen fan doe no ek noch
dyn freonen?
Ja.
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Wat witst noch fan de skoalreiskes?
Dat wie altyd hiel moai, wy binne û.o. nei it Dolfinarium west en Duinenzathe yn
Appelskea.
Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?
Lêste skoaldei yn Sondel.
Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?
Wol leuk mar ik hie leaver yn Sondel bleaun.
Jimme ha dit jier in soad thús wurke i.f.m. Corona, hoe fûnst dat?
Net super erg.
Komt der dit jier ek in musical? Of geane jim ek op kamp?
Nee, dat fyn ik hiel jammer, ik bin noch noait mei skoalle op kamp west.
Wêr silst takom jier hinne?
Csg Bogerman yn Balk, ‘Theoretische leerweg’.
Fynst it ek spannend?
In lyts bytsje.
Wat wolst letter wurde?
Dat wit ik noch net, miskien by de Plysje.

NIJEMARDUMER VOLLEYBALTOERNOAI 2021
Foarich jier goaide de koroana al roet yn it iten, en no wer???
Nee echt net …wy soene toch hiel graach it
22ste toernoai hâlde wolle op 7 en 10
septimber.
Yn it augustus krantsje lêze jim hjir mear oer.
Mar no kinne jim it fêst mar yn jim aginda sette.
Net stinne mar hinne!!
Groetnis fan Bauke, Wieger,Coby en Wiepkje
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WER IS DIT ?
In protte reaksjes foar de hûnepoep container
by it skulpepaadsje neist skoalle!
Tanksij doarpsbelang is dizze container pleatst
en ek by it Lyklamabosk kinne jo no sa’n bak
fine.
Dat der ferlet fan is mei dúdlik wêze; lytse bern
hâlde jo no ien kear net yn ’e midden fan in
paadsje mar ek grutte minsken moatte wolris
útwike en dan is der net minder om yn in fout
parkearre hûnekeutel te traapjen.
Gelokkich binne der hieltyd mear hûnebaaskes
dy’t de muoite nimme om efkes troch de
knibbels te gean, prachtich!
Mar jammer genôch binne der ek baaskes dy’t der kak oan hawwe en dat seit
dan wer mear oer it baaske dan de hûn.....Fuoi!!!
De droege woarst is foar Annemien Hendriks (en oer dit ferhaaltsje mar net te
lang trochtinke) lekker ite!

Wer binne wy no ?

Belje nei nr. 571889

Of mail nei:
redaksje.doarpsnijs@gmailcom

Jantsje
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DORPSHUIS NIJEMIRDUM

Na een lange periode van dicht zijn mogen we als dorpshuis weer open.
Wel met nog wat regels maar het begin is er!
Dusss…..vrijdag 25 juni met de maandelijkse snack avond kan er ook weer voor
binnen gereserveerd worden.
We mogen 50 personen binnen ontvangen, wel op 1,5 meter en max. 4 personen
aan één tafel. Uitzondering is een gezin.
Maar wat zal het weer gezellig zijn om een beetje bij elkaar te kunnen zitten en
te genieten van heerlijke snack met een frisje, biertje of wijntje.
Graag reserveren op 0514-571428

Doe vrijdag 25 juni lekker makkelijk met eten zodat jullie daarna weer in grote
getale naar de mega auto bingo kunnen! Niet koken , geen rotzooi, geen afwas,
dat doen wij voor u!
(Ook voor vergaderingen of andere bijeenkomsten kunt u weer reserveren door
te bellen met 0514-571428.)
20

KOFFIEOCHTEND
Graag wil ik u / jullie uitnodigen voor een koffie ochtend in Dorpshuis
Nijemirdum.
We mogen weer open en kunnen bij elkaar zitten op gepaste afstand. De meeste
mensen hebben een vaccinatie gehad en we volgen verder de regels van het
RIVM.
Afgelopen maand hebben we met een groep van 20 personen een gezellige
“bij-praat” ochtend gehad in het
dorpshuis.
Dit willen we graag nog eens doen.
Wat:
koffie ochtend
Wanneer: vrijdag 9 juli
Tijd:
9.30 tot 11.00 uur
Kosten: eigen consumpties (voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd)
Voor vragen mag u altijd contact opnemen via 0514-571428
Tot snel
Gea Wijnja

EVEN NAAR MAROKKO,
Van huis uit ben ik in het transport gerold. Thuis in Oudemirdum verzorgden we
veevervoer, op dinsdag naar de veemarkt in Sneek en op vrijdag naar
Leeuwarden, waar dan veemarkt werd gehouden. Ook werd er vee gebracht
naar de dorpsslager en de grote slachterijen. Behalve agrarisch vervoer zaten we
ook nog in de bodedienst.
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,

Foto: Commer.
Samen met mijn vrouw Tiete hebben we het ouderlijk bedrijf over genomen en
zijn met het bedrijf verhuisd naar Nijemirdum. De bodedienst zijn we mee
opgehouden. We gingen bier en frisdrank rijden voor diverse opdrachtgevers.

Foto: Scania 110.
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Dan komen er gezondheidsproblemen, altijd met vee duwen en trekken, in en uit
de auto springen. Dus dan neem je een besluit, dit hield in dat ik het In 2002
rustiger aan ging doen als charter, dit onder anderen voor Veenstra Heeg en
Doorenbos Bolsward. In 2015 stop ik er definitief mee. We gaan genieten van
wat meer vrije tijd. Zo nu en dan wordt er nog wel eens een ritje via het
uitzendbureau gereden bij het één of ander bedrijf, om de boel niet te verleren.
Zo werd ik door mijn oud collega, vee rijder Jan Schaap en zoon uit de Tijnje,
gevraagd om hen, samen met collega vee rijder Gelissen uit het Limburgse Beek
te helpen. Er moesten 47 paarden vervoerd worden van Drachten naar Rabat in
Marokko, voor de Cavalerie in Rabat.

Daar gaan we dan.
De reis gaat van het paardensport centrum in Drachten, waar de KWPN paarden
zijn gecontroleerd door een veearts, de benodigde spuiten hebben gehad en de
papieren klaar gemaakt zijn. Sommige paarden zijn wat wild, maar de veewagens
zijn verder helemaal top, met speciale vee bakken, schotten overdwars,
geïsoleerd en met ventilators voor de frisse lucht en tempratuur registratie.
Verder water en voer en staan we via de GPS in verbinding met de planning. Zo
gaan we met twee combinaties van Schaap en één van Gelissen, met dubbele
23

bemanning op pad, met tussen stops, voor controle en om de paarden bij te
voeren, om dan verder door te stomen naar Bordeaux, waar de paarden een
nacht op stal komen te staan, dik in het stro.

Foto: de Scania van Gelissen,
Als de paarden op stal staan en met emmers van water en voer zijn voorzien
mesten we de vrachtwagens uit. Hierna kunnen we zelf douchen, eten en een
paar potten bier drinken en dan zoeken ook wij ons bed op.
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Daar gaan we weer.
De volgende morgen, als we de paarden hebben ingeladen in lekker schone
vrachtwagens gaan we weer met frisse moed op pad. Om naar de haven in zuid
Spanje te rijden in Algeciras, waar stallen zijn gehuurd bij paardencentrum
Estpona. Hier brengen we de tweede nacht door. Met wat tussen stops om de
paarden te voeren gaat de reis verder voortreffelijk en bereiken we tegen de
avond de manege. Gelukkig hebben de wat minder luxe boxen wel drinkbakken.
Hier mesten we de vrachtwagens weer uit en verschonen het stro. Hierna
kunnen we douchen en eten we wat uit de magnetron.
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Even controle en voeren en drinken.

Woensdag morgen nadat de 47 paarden zijn ingeladen gaan we op naar de
haven, naar de douane en een dierenarts voor de uitvoer van de paarden uit de
Europese Unie naar Marokko. Bij de douane moet een hele stapel papieren
worden gecontroleerd en van grote stempels worden voorzien met gezondheidsverklaringen. De Spaanse douane ambtenaren doen geen stap harder, ook niet
als het om 47 paarden gaat, dit tot ergernis van ons eigen Duitse veearts, die
mee is voor de begeleiding van de paarden. Na lang wachten en dat we dan
eindelijk door mogen, kan de douane het hek niet voor ons openen, doordat de
sleutel zoek is. Maar door zelf eens aan hek te rukken vliegt het hek open en
kunnen we onze reis vervolgen. Door al het oponthoud halen we gelukkig toch
de boot op tijd, waar we achteruit op moeten rijden. Op de boot kunnen we
even wat eten waarbij dolfijnen ons begeleiden bij de overtocht naar Marokko.
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Weer van de boot af in Marokko.

Als we in Marokko weer heel wat papierwerk hebben afgehandeld met de hulp
van het Marokkaanse leger, die erbij gebaat zijn dat de paarden zo snel mogelijk
op hun eind bestemming zijn, kunnen we door de douane op naar Rabat, onder
begeleiding van een busje met blauwe zwaailichten. Deze rit van de haven van
Tanger naar Rabat duurt nog vier uren. Onderweg ligt er veel vuil langs de weg
en zie je veel Mitsubishi’s en Fuso’s, die veel te hoog zijn beladen. Verder
kwamen we onderweg ook moderne Europese trucks en Chinese trucks tegen.
Chinese fabrikanten proberen voet aan de grond te krijgen in Marokko. Tegen de
avond komen we in Rabat aan waar de zon alweer onder gaat. Bij de kazerne
krijgen de paarden hun definitieve nieuwe stallen.
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Effe wachten.
De terug reis gaat via de haven van Tanger waar de douane problemen maakt,
dit om wat bij te verdienen, waardoor wij de boot missen. Bij de terminal
proberen geluk zoekers om, als de bewaker even de andere kant op kijkt, mee te
liften om naar Europa te komen. Zelf hadden we ook al een passagier onder de
aanhanger maar gelukkig hebben de speurhonden hem snel gevonden. Daarna
gaan we door de scanner en gaan met de boot over. In verband met het
zondagse rijverbod in Frankrijk hebben we een vrije dag en blijven we op de
parkeerplaats bij Gastest, vlakbij Bordeaux. De volgende dag gaan we op naar
onze thuis basis in Friesland.

Yde Groenhof,
Nijemirdum.
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Genietsje
fan hjoed,
en
doch it moarn
gewoan opnij.
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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.

30

AGINDA
25 juny

9 july
28 augustus

Snackavond dorpshuis
tel 0514-571428
Koffieochtend in dorpshuis
Viswedstrijd

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 26 augustus.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 18 augustus.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

