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STOARN
Op 28 novimber Jan Groenhof, Balk; hy is 86 jier
wurden.
Op 4 desimber Victor Catharina Gerardus Verhoeven,
Bremer Wyldernis; hy is 83 jier wurden.
Op 13 desimber Hittje Veltman-Boomsma; sy is 87 jier
wurden.

BERNE
Op 18 novimber is Silke berne,
famke fan Freerk Gijzen en Rianne
Dijkstra,
Wissebuurt 6.

Op 30 novimber is Nore
berne, famke fan Sikke
Jeeninga en Desiree
Huisman, Master
Bodestrjitte 6.

Op 21 desember is Ids
Jilles berne, soan fan
Bernardus en Boukje
Gijzen en broerke fan
Maurits, Madelyn en
Jolina, Lyklamawei 89.

NIJE YNWENNERS

Arnoud en Marjolijn
Snellink, Omrin 7

Mellanie en Rico Houdijk,
Lyklamawei 83

LIEVE MENSEN
Als één van de oudste inwoners van Nijemirdum, met een beperking aan mijn
ogen. Waardoor het heel moeilijk is om kaarten te schrijven, wil ik iedereen
bedanken voor de lieve kaarten die ik gekregen heb in de afgelopen tijd.
Bij deze wil ik jullie allemaal hele goede dagen toewensen, en een hoopvol 2022.
Lieve groet Jannie van Tuyl.

BESTE MENSEN
Hierbij willen wij jullie bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn
lieve broer en zwager Durk.
Het heeft ons goed gedaan dat er zoveel mensen aan ons gedacht hebben.
Een lieve groet van Antje en Jan Buma

OUD/NIEUW
Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om een gezamenlijke viering van de
jaarwisseling te organiseren in en rondom het Dorpshuis. En vooral als het
gezamenlijke niet meer vanzelfsprekend is beseffen we ons hoe bijzonder het
gezamenlijke kan zijn. Echter, het is
zoals het is.
We wensen u nu op deze manier een
gezellige jaarwisseling, een gezond en
waardevol 2022 toe.
Graag tot ziens.
Hartelijke groeten,
Lokaalvereniging, Feestcommissie en
Dorpsbelang

SNEEUW
Zouden we deze winter sneeuw
krijgen?
Mocht Koning Winter langskomen, dan
vragen wij u of u uw stoep sneeuw- en
ijsvrij wilt maken voor de diverse
bezorgers.
Niet alleen de bezorgers hebben
hinder van de sneeuw. Ook voor
ouderen en hulpbehoevenden kan
sneeuw en gladheid een probleem
opleveren, omdat zij niet altijd in staat zijn hun oprit en stoepje sneeuwvrij te
maken. Wat zou het dan fijn zijn dat er buren of familieleden bereid zijn om dit
voor hen te doen.
Vaak een kleine moeite, maar een groot plezier! Alvast bedankt!
Dorpsbelang Nijemardum

GLASVEZEL
Glasvezel, hoe zit het met het verschil in betaling tussen buitengebied en
adressen in de bebouwde kom
Er komen bij ons regelmatig vragen binnen hoe het kan dat voor de aansluiting
op glasvezel in het dorp geen eigen bijdrage van € 250,- meer betaald hoeft te
worden, terwijl in het buitengebied nog wel € 1600,- betaald moet worden. En
dat men het eerlijker zou vinden dan de bewoners van het buitengebied ook
€250,- korting zouden krijgen.
Wij hebben dat eens uitgezocht en zijn daarvoor te rade gegaan bij de mensen
van DFMopGlas. Het bleek ons dat er hardnekkig verwarring is over wat gratis is
en wat betaald moet/moest worden en aan wie. Appels en peren dus. We
hebben het eens opgeschreven:

Het gehele project voor buitengebied en de dorpskernen is onder de naam De
Fryske Mienskip op Glas gerealiseerd. In die aanpak werkten twee partijen
samen:
1) Glasvezel buitenaf, dat het netwerk zou realiseren voor alle
buitengebied adressen
2) Coöperatie DFMopGlas zou dat doen voor de aansluiting in de
bebouwde kom van de dorpen
Iedereen die meedeed moest minimaal een jaarabonnement afsluiten bij een
van de dienstenaanbieders voor internet/tv/bellen. Dat was voor iedereen gelijk
of het nou om een buitengebiedadres ging of een adres in een
dorp. In dat abonnementstarief
zitten de kosten verrekend voor
beheer en onderhoud voor het
netwerk.
De adressen in het buitengebied
moesten naast hun abonnement
per maand een extra bijdrage
betalen voor de hogere kosten van beheer en onderhoud die uitstijgen boven
dat wat uit het abonnement aan beheer en onderhoud betaald kan worden. Dit
is de zogenaamde vastrechtvergoeding, die veel nutsbedrijven voor
buitengebied-adressen heffen. Glasvezel buitenaf bood aan dat dit maandelijkse
bedrag (toen € 12,78/mnd) ook voor altijd afgekocht mocht worden voor €1600,Wie langer dan 10 jaar voornemens is op zijn adres te blijven heeft daar flink
voordeel mee.
Er werd dus door Glasvezel buitenaf geen eigen bijdrage gevraagd voor de
aansluiting. Het bedrag dat de ronde doet als zou het een bijdrage zijn, is dus
een afkoopsom voor beheer en onderhoud aangeboden. De aansluiting zelf was
gratis.
Glasvezel buitenaf (toen al een 100% dochter van Delta Fiber) legde niet het
netwerk aan in de dorpen. Dat deel pakte de Coöperatie op (in joint venture met
Delta Fiber). Wie in het dorp glasvezel wilde, moest naast zijn abonnement, lid
worden van de coöperatie. Voor de aanleg van het netwerk moest de coöperatie
een financiering regelen. Net als bij een hypotheek voor een woning, was
daarvoor een eigen inleg nodig. Die inleg bestond voor ieder adres uit €250,-Met
die eigen bijdrage werd men coöperatie lid en daarmee mede eigenaar van dat

netwerk en kon de Coöperatie haar aandeel in het netwerk gefinancierd krijgen.
De verdere financiering werd door gemeente De Fryske Marren beschikbaar
gesteld.
Ook in Sudwest Fryslan is geprobeerd dat plan zo uit te voeren. Maar de kosten
waren daar zo hoog, dat het met € 250 eigen bijdrage ,- niet haalbaar was. Delta
Fiber Netwerk – het moederbedrijf van Glasvezel buitenaf- was bereid ook het
Coöperatieve deel te gaan financieren (tegen veel lagere rentenlasten) Daarmee
kon de bouw van het netwerk door. Tevens kon de eigen bijdrage van €250,vervallen. Weliswaar was daardoor geen mede eigenaarschap van het netwerk
meer, maar daarmee was er voor niemand meer een financiële drempel alsnog
mee te doen. In kader van corona met thuiswerken en thuisonderwijs niet
onbelangrijk.
Dat laatste vond Coöperatie ook essentieel voor de deelnemers in De Fryske
Marren. Op dat moment was de inleg nog niet betaald (formeel waren er nog
geen leden) en er is in nauw overleg met de gemeente toen besloten dit
voordeel van € 250,- ook direct aan de bewoners van de dorpen in De Fryske
Marren te laten en niet meer in rekening te brengen.
Daarmee werd de aansluiting in de bebouwde kom van de dorpen – net als in
het buitengebied- gratis.
Resumerend: eigenlijk was bij de bewoners van het buitengebied dus eerder al
sprake van een gratis aansluiting en kwam de gratis aansluiting voor de dorpen
nadat Delta Fiber Netwerk het Coöperatieve deel overnam.
Wij vonden het heel verhelderend – en best verrassend- nu eens te hebben
vernomen hoe het precies is gegaan met eigen bijdrage of niet en gaan er vanuit
dat het nu voor iedereen duidelijk is.

SINTERKLAASFEEST
Wat een prachtige middag hebben we gehad op zaterdag
27 november.
Wederom kon het Sinterklaasfeest in het dorpshuis niet
doorgaan vanwege de corona maatregelen.
Maar natuurlijk zijn er alternatieven zo ook dit feest.
Rond 15.00 uur verzamelende 38 kinderen zich in de loods
van BUMA handel. Deze werd ons aangeboden door Jan
Buma en dat was fantastisch, want het weer hield niet
over.
Er werden verschillende oud Hollandse spelletjes gedaan
en er was een heuse pieten parcours waarbij de kinderen
via diverse obstakels een cadeau in de schoorsteen
moesten krijgen.
Ook waren er 2 Pieten die enthousiast mee deden. Kortom een prachtig
alternatief met leuke reacties en veel blije kinderen.
Ontzettend bedankt aan de vrijwilligers die mee hebben geholpen!!
Super bedankt Jan Buma dat we gebruik mochten maken van de loods!

WER IS DIT?
It is al wer in skoftke lyn dat wy op
Hoitebuorren te gast wiene... dus heech
tiid om dêr wer ris lâns te gean want der
falt fansels ek noch genôch te besjen.
Bygelyks op it hiem fan Wiebren en
Jeltsje Hoekstra op nr. 18a dêr’t in
parmantich, mar net al te warber
fûgeltsje oer de lannen sjocht.
Of de karavan yn ”ruste” by Piet Johan
en Annie Ferdinands op nr. 18.
Mar dy is no krekt as Pieter Omtzigt
“functie elders” dus litte wy it by nr.18a.
De droege woarst is foar Gerda Bosma,
lokwinske !

Wêr binne wy dizze kear ?
Belje nei nr. 571889
Of stjoer in mail nei:
redaksje.doarpsnijs@gmail.com

Jantsje

BESTE DORPSGENOTEN
We wonen inmiddels alweer ruim een jaar in Nijemirdum
en bijna een jaar het pakket buurtpunt ViaTim &
Snuffelplezier! Er zijn het afgelopen jaar veel pakketjes van
DHL, DPD en GLS bij ons door de deur gekomen, onze dank
daarvoor! En voel je vooral niet bezwaard op je pakketje
hier te brengen of te laten afleveren! Speciaal voor de
pakketjes blijven wij thuis en zijn wij toch open (elke
werkdag van 16.00 tot 21.00 uur)
Mocht je buiten openingstijden langs willen komen, stuur dan even een appje
zodat we een tijdstip af kunnen spreken. Dit mag naar nummer: 06 12 09 85 72.
Ivm de huidige corona maatregelen mogen wij officieel tot 20.00u openblijven,
omdat pakketpunten als essentieel gezien wordt.
Van 29 december t/m 3 januari zijn wij gesloten. Op 4 januari om 16.00u staan
wij weer voor jullie klaar!
De beste wensen voor 2022 en we zien elkaar graag op de Lyklamawei 55!
Groetjes, Tom & Ilse Wezepoel
Ps. Volg ons op facebook voor het laatste nieuws mbt het buurtpunt.
@pakketbuurtpuntNijemirdum

SNELHEIDSMETER
In onderstaande tabellen een analyse van snelheidsmetingen op Heaburgen van
zowel inkomend als uitgaand verkeer.

71,0% sneller dan 30

90%

68,5% sneller dan 30

60,7%

37,6% sneller dan 40

43%

37,2 sneller dan 40

36,2%

12,5% sneller dan 50

17,1

13,3 sneller dan 50

11,0%

De meest rechtse kolommen in beide tabellen geven aan hoe de verhoudingen
lagen toen de max. nog 50 km/h. was. M.a.w. toen de max. 50 km/h. was reed
90% sneller dan 30 tegen 71% nu de max 30 is.
Andere conclusie is dat inkomend verkeer gemiddeld een fractie harder rijdt dan
uitgaand verkeer. Algehele conclusie is dat 30 km/h. ook hier voor velen te hoog
dan wel te laag gegrepen is.
Voor de Hege Bouwen hebben we geen vergelijkingsmateriaal qua
meetgegevens tussen max. 60 km. nu en 80 km. voorheen.
Het maakt nogal verschil van welke kant het verkeer komt. Vanuit Oudemirdum
richting Sondel rijdt 34,5% sneller dan de toegestane max. van 60 km./h. terwijl
vanuit Sondel richting Oudemirdum 21,1% te snel rijdt. De oorzaak is
waarschijnlijk het rechte stuk weg vanaf Oudemirdum. Opvallend is hier wel de,

gelukkig tamelijk geringe excessen. De snelste rijder werd gemeten op 98 km per
uur, hetgeen natuurlijk veel te hard is. De bijgaande tabel spreekt verder voor
zich.

Interessant zou misschien nog eens kunnen zijn om uit te zoeken of er sinds de
invoering van 30 km/h binnen de bebouwde kom van Nijemirdum er meer
verkeer over de Hege Bouwen gaat.
Dorpsbelang.

SINT MIDDAG
Dinsdag 30 november hebben we een
sint-middag gehad met de soosleden.
We zijn begonnen met koffie en gebak.
Daarna hebben we onder het genot van
bonbons en pepernoten bingo gespeelt.
Er waren leuke prijzen te winnen en
iedereen was erg fanatiek. Natuurlijk
hoort er bij een gezellige middag een
klein borreltje of frisje. Onder de "borrel"
hebben we namen getrokken voor een
cadeautje, iedereen had een cadeautje
mee genomen zodat ook iedereen met
een verrassing thuis kwam. Wat een gezelligheid! Een zeer geslaagde middag!

AL OALJEKOEKEN BESTELD?
Op âldjiersdei bakke wy foar elkenien yn Nijemardum en Sondel wer
oaljekoeken. Wy begjinne moarns betiid al te bakken en stopje tolve oere.
Fanwegen de Koroana mei der mar ien klant yn it hok/bakkerij. De oaren moatte
mar efkes wachtsje. Fine jimme it spannend en geane jim leaver de doar net út,
dat hinderet neat want wy wolle se ek wol by jim oan de doar bringe. Se kostje
10 foar 6 euro en wy wolle mei de opbringst fan dizze aksje graach mei de
âlderen en minsken dy’ t allinnich binne, in dei fuort. Fan’t simmer ha wy in
boatreiske makke fanôf Urk. Dat hat sa goed foldien en de minsken wiene sa
tankber en bliid. Wy hoopje dat wy it kommende jier wer wat foar harren
betsjutte kinne. Dus dat liket ús in goede reden foar jim, om oaljekoeken te
keapjen!
Ek dr. Oetker, dy’ t de oaljekoekenmiks makket, stipet dit goede doel troch de
pakken miks fergees te leverjen. Wy hoopje dat wy likefolle klanten krije as
foarich jier; dan slúte wy it jier wer goed ôf.
Wy sjogge jim graach, âldjiersdei op oardel meter op Lyklamawei 49.
Freark, Boake, Wieger, Wiepkje en Coby

YNTERVIEW OP ÔFSTÂN MEI...
Rianne Witteveen!
Sûnt koart fersoarget sy de tekeningen by de
siswize fan ‘e moanne, dy’t jim altyd oan de ein
fan it Doarpsnijs fine kinne. Sy wennet noch
net salang yn Nijemardum mar timmeret
aardich oan de dyk, of oan it Wytlânsdykje, kin
ik better sizze. Want foar har hûs hat sy in
kastke stean mei alderhande selsmakke
kaarten en op it opskriuw buord by de dyk stiet
faak in bysûndere spreuk. Dêroan kinst sjen dat
dêr in kreative geast wennet.
Sy hat in kear op ús redaksjegearkomste west
mar doe wie ik ferhindere. Dus belje ik op in
woansdeitemiddei by har oan, want foar myn
ynterview wol ik graach witte wa’t ik foar my ha. De doar giet al rillegau foar in
tredde iepen en oan de lûden te hearren, docht sy dat om de hûn te kearen. Ik
mei der wol ynkomme mar ja, dat mei spitigernôch net fanwegen it noch altyd
ûnder ús ferkearende, o sa besmetlike, firus. Dit kear, en miskien ek noch wol de
folgjende kearen, moatte wy ús fragelist digitaal opstjoere en wurdt it dus in
ynterview op ôfstân. It is net oars. Gelokkich wol Rianne hjir wol oan meiwurkje.
Ik mei de fragen wol yn it Frysk formulearje. Sy komt der wol út, mei help fan har
man.
Wa bisto?
Ik ben Rianne Witteveen, 54 jaar. Getrouwd met Gauke. En samen hebben we
Gys, en Barbet.
Hoelang wenje jim al yn Nijemardum?
Sinds juni 2020.
Wêr ha jimme earst wenne?
We hebben hiervoor 25 jaar in Amersfoort gewoond.
Meist hjir graach wenje?
Ja zeker. Ik ben in mijn jeugdjaren veel in deze omgeving geweest. En heb leren
zeilen op de Fryske meren. Daarnaast woont de broer van Gauke in Friesland. Dus
zo kom ik nu ruim 30 jaar met regelmaat in Friesland.

Fertel ris wat mear oer dyn bedriuw: design&printmkr en hoe sjocht dyn dei
derút?
;-)….mijn werkruimte? Daar staat een etspers, een tafel met computer. Nee, dat
bedoel je niet. Mijn werk is breed. Maar ik hou mij veelal bezig met ontwerpen
van logo’s, bijzondere kaarten zoals geboorte- en trouwkaarten. Vaak bedrijven
die een folder nodig hebben of advertentie opmaak. Maar ook stempels,
illustraties, papieradvies. Ik vind het heerlijk om met opdrachtgevers te kijken
wat ze nodig hebben en wat bij ze past.
Naast het “Design”, ontwerpen, werk ik ook als “printmaker”. Ik ben tevens
grafisch kunstenaar (printmaker). Etsen, monotypes… Maar ook andere
technieken. combineren met digitale technieken zoals smartphonefotografie of
digitaal tekenen en dat bewerken. En de 3D pen… Zo kan ik wel doorgaan.
( Ja, en dan merk ik dat der ôfstân sit tusken de ynterviewer en dyjinge dy’t
ynterviewd wurdt. Kinst in fraach no net ferdúdlikje. Mar neffens my hast wol
troch wat wy graach witte wolle. As ik dyn antwurd lês, klapperje ik mei myn
earen; al dy nije techniken. Wy kinne, as de pandemie foarby is, wolris op
ekskurzje by Rianne. Dan wurdt it fêst dúdliker.)
Wêr is dy ynteresse foar ûntwerpen weikaam?
Het zit in de familie. Mijn vader kon b.v. goed cartoon tekenen. Dus van kleins af
aan al met potlood en papier in de weer.
Wat woest froeger graach wurde?
Nou…op 1 stond de kunstacademie… maar uiteindelijk werd ik verpleegkundige.
Dat stond op nummer 2. Beïnvloed door de verhalen van mijn moeder die
verpleegkundige was.
Hoe is it mei dyn Frysk; kinst it al wat ferstean/prate?
Ik versta het redelijk. Maar soms zijn er woorden die ik niet begrijp. de context
maakt het dan helder of ik vraag wat het betekent. Het spreken vind ik wel een
lastige…omdat ik de uitspraak niet goed kan / weet. Soms “gooi” ik er zelf
voorzichtig een Frysk woordje door in het gesprek.
Wat erg fijn en leuk is, er zijn een aantal buren die Frysk spreken tegen ons.
En daardoor leer ik ook meer woorden te herkennen.
Wat fynst in moai Frysk wurd?
Oerbeppe en Beppesizzers; zoveel mooier dan overgrootmoeder en kleinkinderen.

Hast ek hobby’s?
Naast het tekenen,
smartphonefotografie, motorrijden
en hopelijk komend jaar ook weer
eens op de racefiets een rondje
maken. Ook vermaak ik mij graag
met een mooie film of een leuke
legpuzzel.
Wat is dyn grutste ergernis?
Dat is wel een lastige….grootste
ergernis….momenteel als ik mijn
spullen niet kan vinden. Door de
verhuizing en nog even zoeken hoe
ik mijn werkplaats het beste en handigste ingericht kan hebben…grijp ik nog wel
eens mis naar spullen….Maar dat komt wel goed.
Wat is dyn grutste miskeap?
De grootste miskoop, oordopjes die niet goed werken met mijn telefoon……dat is
eigenlijk ook meteen toch wel mijn grootste ergernis, bedenk ik mij nu. Kan ik
slecht tegen en dan tel ik vaak tot 10…(als dat dan nog lukt)
Hast ek in favoryt fakânsjeplak?
Jazeker, dat is Schotland. En dan wel op de motor.
Wêr soest noch graach ris hinne wolle?
IJsland, dat lijkt mij toch wel wat.
Wat soest noch graach ris dwaan wolle?
Ik zou wel eens een dag mee willen met de Dakar rally.
En eigenlijk ook zelf wel achter het stuur willen zitten.
Wêr tinkst mei plezier oan werom?
Dat is best veel. De vakanties die Gauke en ik samen ondernomen hebben. Maar
ook momenten met dierbare vrienden. Gewoon samen eten koken en aan tafel
verder met elkaar keuvelen en plannen maken voor als het weer kan.
Hoe komst dizze Koroana-perioade troch?
Blij met mijn opdrachten. Ik leef wat geïsoleerder doordat ik ernstig allergisch
astma heb. Dus de opdrachten zijn meteen mijn contacten met de buitenwereld.
Gauke werkt thuis. En dat is fijn. Zo kun je het samen delen.
Wolst oars noch wat kwyt.
Als je een kaartje nodig hebt, maar de ansichtkaarten-kar staat niet aan de weg?
Bel gerust even aan. Want bij slecht weer laat ik deze vaak binnen staan.

Alleen van 27/21 tot 28/02/22 staat de kar misschien wat minder vaak aan de
weg.
Maar dan kan je Gauke wel vragen. En ben ik slechter bereikbaar. Dan ben ik
bezig om mijn longen weer up to date te krijgen zodat ik er hopelijk volgend jaar
weer voor lang tegen kan.
Voor nu
Nolfike Krystdagen en in sûn nijjier!!
Rianne Witteveen (En ook namens Gauke)
Dsign & Printmkr

Tige tank foar dyn meiwurking en de prachtige yllustraasje!
Hoopje dat dyn longen gau wer dogge wêr’t se foar makke binne. Miskien helpt
de drûge lucht dy’t der oan sit te kommen. Wy krije winterwaar, seit Piet. Ik
sjoch it foar my, in heldere blauwe loft en de wite ryp op it gers en de tûken. En
yn de fierte, op de marren de reedriders. En it firus? Dat is mei de
“Noorderzon vertrokken.”
Coby

SISWIZE FAN DE MOANNE:

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
Marijke Postma
Runia Fourage BV
Runia Transport BV
Jan-Dirk van der Tol
Ruerd Vellinga
Annoesjka de Vries
De Vries
Rianne Witteveen
Koen Maronier
Ortwin Dellevoet

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
Kniphúske kapsalon en nagelstudio
Veevoeders
Transportbedrijf
Feedtuber B.V.
Vellinga werkschoenen en -kleding
Pedicure
Slagerij, Oudemirdum
Dsign & printmkr
Jachtwerf Maronier in Lemmer
Lopifit Gaasterland

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

AGINDA
31 desimber

Oaljekoeken

1 jannewaris

Snackavond dorpshuis 17.00 – ong. 20.00 uur
Tel 0514-571428, alleen afhaal

2 februaris

Ledenvergadering dorpsbelang

19 maart

Playbackshow

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 27 jannewaris.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 19 jannewaris.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

