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KOLOFON
“Doarpsnijs” is in útjefte fan de Feriening foar Doarpsbelang Nijemardum en
ferskynt op elke lêste tongersdei fan de moanne.
It earste krantsje kaam út yn april 1982.
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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.

FERHUZE
Rob J. van Dalen nei Patyna, Jelle Meineszleane , 8541CV Balk.
Fam. E. Reinsma nei Aldemardum.

BESTE DORPSGENOTEN,
Belangrijk nieuws vanuit de lokaalvereniging. Dit najaar kwam het nieuws dat
Gea Wijnja het besluit had genomen om te gaan stoppen als beheerster van het
dorpshuis, dit vonden wij natuurlijk ontzettend jammer. Maar de realiteit was
het wel, we moesten weer opzoek naar een volgende kandidaat. En die is
gevonden! Douwe Dijkstra uit Heerenveen. We hebben een aantal leuke en
positieve gesprekken gehad met Douwe en zijn enthousiast om hem te mogen
voorstellen. Hij start vanaf 1 februari als beheerder van het dorpshuis. Hieronder
verteld hij wat over zichzelf. Maar voor eerst schrijft Gea nog een stukje. Zij zal
januari nog in dorpshuis te vinden zijn, maar heeft per februari een nieuwe baan.
Gea, wat was het een bijzondere tijd dat jij beheerster was! Je hebt deze tijd veel
meegemaakt en geleerd. Ik denk dat ik namens het dorp spreek, dat wij erg op
jou gesteld waren en we je zeker zullen missen. Wij wensen je ook heel veel
succes met jou nieuwe baan.
Lieve “doarpsgenoaten”,
Na veel wikken en wegen heb ik, Gea, afgelopen oktober de knoop doorgehakt
om te stoppen met mijn werkzaamheden in het Doarpshús.
Dit is wel met pijn in mijn hart, ik voelde me en voel me nog steeds erg thuis in
Nijemardum, in het Doarpshús en tussen jullie als dorpsbewoners en vrijwilligers.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij, en alle hulp die ik om
mij heen heb gehad!
Ik hoop op een goed voortbestaan van het Doarpshús en wil hierbij Douwe
Dijkstra heel veel succes wensen en alle Nijemardumers vragen om Douwe zoveel
mogelijk te helpen en te ondersteunen, zodat hij ook dat geweldige
“ Nijemardum” gevoel mag beleven.
Samen sta je sterk!
Groetnis Gea Wijnja- Jagersma

En hieronder schrijft Douwe Dijkstra iets over hemzelf:
Even voorstellen Mijn naam is Douwe Dijkstra en per 1 februari ben ik aangesteld
als beheerder van Dorpshuis Nijemirdum.
Sinds 2017 woon ik samen met mijn vrouw Anneke in Heerenveen.
Mijn achtergrond is theater ( programmering commissie Theater de Skâns,
Gorredijk ) en fotografie ( documentaire fotoseries gemaakt voor Stichting
C.R.A.S.H. die werkzaam waren in o.a. Bosnië. Voor het magazine ‘Friesland Post’
heb ik nog een aantal jaren gewerkt en acht jaar lang een fotostudio annex
winkel gehad in het plaatsje Wolvega waar ik jarenlang diverse portretten en
trouwreportages maakte ) Thans speel ik Contrabas in de American Roots Band
‘Kentucky Snake Oil’, wat ik met veel plezier doe. Daarnaast run ik nog een
agency ( Real Cool Management ) waarmee ik met enige regelmaat artiesten uit
o.a. Engeland vraag om hier in Nederland een aantal concerten te geven.
Uiteraard is er veel nieuw voor mij en zal de komende periode in het teken staan
van kennismaking en ontmoetingen.
Hartelijke groet, Douwe Dijkstra

INFORMATIEBORD
Het informatiebord bij het schelpenpad/school is door Doede Bosma, tevens
ontwerper van het informatiebord, weer “up to date” gemaakt en waar nodig
wat opgeknapt. Doede hiervoor onze hartelijke dank! We hopen nog jaren
plezier te hebben van dit mooie informatiebord.
Doarpsbelang Nijemardum

UITSTEL LEDENVERGADERING DOARPSBELANG
I.v.m. de coronamaatregelen heeft Doarpsbelang Nijemardum besloten om de
ledenvergadering van woensdag 2 februari a.s. te verplaatsen naar dinsdag 15
maart.

WER IS DIT?
It is wat mei al dy moderne nijichheden en dat
net elk him der mei rêde kin sjogge wy mar wer
ris yn de hage fan Gelf en Annemien op
Wytlansdykje 14.
Sa te sjen hat in fleanend frommes tefolle op de
telefoan omgriemd en dan sit in ûngelok yn in
lyts hoekje !
De droege woarst is diskear foar Minke Nadema
en dat adres kinne wy gelokkich sûnder
telefoan wol fine.

Wêr binne wy dizze kear ?

Belje gau nei nr. 571889

Of mail nei :

Redaksje.doarpsnijs@gmail.com

Jantsje

IT HIMD FAN IT GAT
Elke kear as ik oer it Wytlânsdykje fytste, tocht ik by it hûs dêr’t Klaas en Aukje
wenne ha, wa soenen hjir no wenje?
Ik hie wolris heard dat it in jong stel wie, en jûns as ik ris in eintsje om gyng yn it
tsjuster, dan seach ik dêr altyd wol in mega televyzje yn de keamer stean.
Mar in skoftke lyn hearde ik dat der in dochter fan Piet en Truke wennet. Truke,
dêr ha ik yn Balk 4 jier by yn de klasse sitten.
Dus yn desimber makke ik fia Messenger in ôfspraak mei Froukje, mar ferdikke
doe kaam Koroana by ús yn ‘e hûs.
Yn jannewaris op’e nij in ôfspraak makke en dat wie samar klear.
Ik belje oan op Wytlansdykje 2 en Froukje, in kreas jongfaam, swaait de doar
iepen en hjit my wolkom.
Ik sit noch net iens en se freget al wat ik ha wol: kofje of tee? En wolst der ek in
appelflap by?
Ahum, tsja ik hie goede foarnimmens.. mar fansels kin ik dizze appelflap net
ôfslaan.
Tsjonge wat ha jim hjir wat fan makke.. ik ha it útsicht troch in moaie sko-pei sa
de tún yn.
Alles tige kreas,
kompleet mei in moaie
feranda der by.
Froukje is entûsjast en
fertelt dat sy der ek hiel
bliid mei binne.
Ofrûne simmer ha wy
hjir ek al hearlik fan
genoaten; we kinne sa
mei in bakje kofje de tún
ynrinne.
Wa wenje hjir no einliks op Wytlândsdykje 2?
Myn namme is Froukje Martens en myn freon hjit Theo Adema .
Ik ha oant myn 12de yn Riis wenne en doe bin ik mei myn suske en ús Mem nei
Drachten gien.
Heit wennet noch yn Riis mei syn nije freondin.

Mem hat ek wer in nije freon, dat we ha in hiel grut, gearstald, gesin.
Mar it is hiel bysûnder hoe goed ‘t wy allegear meielkoar opsjitte kinne.
Theo komt út de Brekkenpolder, dêr ha syn âlden in buorkerij.
Mei de tiid sille wy dêr ek wolle hinne gean te wenjen.
Hoe lang wenje jimme hjir ?
Fan ’t simmer alwer 3 jier, en wy ha der noch
gjin dei spyt fan hân.
It is wol grappich, want in soad jongeren dy’t
hjir wenje en kommen binne te wenjen,
kenne wy hiel goed.
En dat makket it ek wer hiel gesellich.
Wat foar wurk dochst of learst noch?
Ik ha de IG Verzorgende oplieding dien en
letter noch de Persoanlik Begelieder
handikapte soarch.
Ik wurkje al jierren yn Beetstersweach by de
earnstich ferstanlik handikapten.
Wy ha in hiel leuk team en meitsje fan elke
dei wer in feestje.
Ik sit no yn it tredde jier fan HBO
Verpleegkunde; dy oplieding duorret 4 jier.
Earst tocht ik: ik wit net as ik it nivo wol oankin [ no, no, net sa beskieden], mar it
giet goed.
Moat der wol in soad foar dwaan, rin no staazje yn Ljouwert by it MCL.
Hartstikke leuk en ynteressant, [skitterjend om har sa entûsjast te sjen]
Hast ek hobby`s ?
Ja, ik siet altyd op volleybal; earst by BEO en letter noch by NOK.
Mar omdat ik in soad lette tsjinsten draai, kin ik it hast net kombinearje.
Ik ha no de racefyts wer fan stâl helle, dat fyn ik ek hartstikke leuk.
Mar ik wol yn de takomst it volleybaljen wer oppakke.
Hâldst ek fan lêzen?
Eh nee, net echt, as ik wat lês dan ist in medysk tydskrift.
Ik sjoch leaver nei in moaie Skandinavyske searje op Netflix.

Wat woest froeger altyd wurde?
Ik woe altyd suster wurde; ha doe in kear staazje rûn by de handikapten en
tocht: wat is dit moai wurk.
No rin ik staazje yn it MCL en bin der efter kommen dat dat ek geweldich is.
Hoe is’t mei dyn Frysk?
Ik praat en app altyd yn it Frysk, [se laket] Ja, it is net best hear, myn harsens
binne Frysk.
Myn leardoel is om ek te kommunisearjen yn it Hollândsk..
Ja echt, ik tink Frysk en dan moat ik Hollânsk prate mei ien, no dat wol foar gjin
meter.
Dan moat ik sa neitinke..
[Hearlik dat der noch sokke minsken binne; Jan skammet him altyd as ik yn it
bûtenlân gewoan Frysk praat]
Lêze jimme it Doarpsnijs altyd?
Jaseker altyd, foaral de ynterviews fyn ik altyd leuk.
Geane jimme ek op fakânsje?
Ik mei hiel graach op wintersport gean; Theo hat
dat hast net oan tiid fanwege syn wurk.
Ofrûne simmer ha wy in pear kear fuort west: in
lang wykein nei München en nei Seelân.
Dat fine wy beide ek super.
Wy kinne net lang op it strân lizze , wy moatte
wat útfine.
Sels soe ik noch wolris nei Sweden of in oar
Skandinavysk lân wolle; Theo wol noch hiel
graach ris nei Poalen of Ruslân.
Wêrom Skandinavyske lannen?
Ik bin it bêst by winterwaar. [echt?] Ja ik kin net
sa goed oer de waarmte.
Reedride op natueriis fyn ik ek altyd machtich;
spitigernôch kin dat net sa faak.. mar as it heal
kin dan bin ik der ”as de piken” by.

Hast ek noch winsken?
Dat ik myn diploma helje mei en in moaie baan derby.
En as it ús jûn wurdt, miskien oait nochris in moai gesintsje, dat wennet op de
pleats yn de Brekken polder.
En dat we dan noch krekt safolle wille ha as no.
Wolst fierder ek noch wat kwyt?
No nee, ik leau it net. Ik wol efkes sizze dat wy it hjir tige nei it sin ha mei tige
bêste en leuke buorlju.
Op it heden giet der troch koroana net folle mear troch, mar as der aanst wer
wat te belibjen is yn it doarpshûs, dan binne wy fan de partij.
Fan’t simmer ha ik ek by it volleybaljen hjir sjoen, hartstikke leuk… oare jier doch
ik ek mei.
[ moai sa, dat stiet].
Neidat ik Froukje bedankt ha foar de meiwurking en tee mei appelflap, fyts ik
wer nei hûs en tink: goh, Nijemardum feroaret en it bringt ek wer wat moais.
Sokke fleurige minsken kinne we net genôch fan ha.
Wiepkje.

NIEUWS VANUIT KBS DE FERBINING
HET RUIKT ZO LEKKER IN DE SCHOOL....
Terwijl juf Hester (de directeur van de school) probeert te werken in haar
kantoor, rammelt haar maag. Ze krijgt steeds meer trek. Hoe kan dat toch?
Waarom heeft zo zo'n trek in eten? Het ruikt zo lekker in de school. Waar komt
die geur vandaan?
Groep 8 is op 19 januari 2022 naar een doe-middag van het voortgezet
onderwijs.
Leuk en toch ook wel een beetje spannend voor onze aanstaande
schoolverlaters.
Normaal zitten groep 7 en 8 samen in één lokaal, maar omdat groep 8 is
vertrokken blijft groep 7 achter bij juf Carla. Groep 8 een leuke middag, dan wil
groep 7 dat ook!
En die hebben er een smakelijk eet feest van gemaakt. Ze zijn Indisch gaan
koken! De hele school rook heerlijk naar Indisch eten. Maar waarom Indisch? De
komende periode werken alle groepen in de school aan een project. Deze keer
onder de noemer: Op een onbewoond eiland. Groep 7 en 8 gaan zich de
komende periode verdiepen in Indonesië. Nu heeft Indonesië heel veel eilanden
en ook wel een paar onbewoonde eilandjes. De kinderen hebben van alles en
nog wat geleerd over de kruiden in het eten, over de politiek van het land, over
de exotische dieren en zo meer.
Toen al het eten op was, gingen de kinderen aan de afwas! Tsja, dat hoort er
ook.
En juf Hester? Zij bleef met een rammelende maag doorwerken...

INZAMELACTIE BLIKJE/DOPJE NIEUWS
In Augustus 2019 zijn wij begonnen om inzamelplek te worden van blikje/dopje.
Wat klein is begonnen groeide al snel uit, en inmiddels weten heel veel mensen
ons te vinden.
Via facebook hou ik alles bij wat met deze actie te maken heeft.
Wil je dit ook graag volgen? stuur me gerust een vriendschap verzoek ( Hendrik
Rienstra )
Voor alle mensen die geen facebook hebben ga ik proberen om 1x per jaar een
overzicht te schrijven in het dorpskrantje.
Inmiddels heeft deze actie in Nijemirdum al € 2839,30 opgebracht.
De landelijke opbrengst van blikje/dopje staat om dit moment op € 23.287,00
De volledige opbrengst gaat naar STOPhersentumoren.nl
Wat kan er gespaard worden ( container staat voor huis ):




















Kroondopjes (bier en frisdrankflesjes)
deksels van groentepotten
doppen van sap flessen(glas)
groente blikken
leverpasteiblikjes
tomatenpuree blikjes
eigenlijk alles wat je met de blikopener opent of met het lipje, deze artikelen
kunnen omgespoeld bewaard worden.
fris en bierblikjes
spijkers, schroeven enz. alles wat aan een magneet blijft hangen.
hoefijzers
zegels van zeecontainers
deksels van blikken
babyvoeding in blik.
deo bussen, haarlak en andere spuitbussen
patronen van de slagroomspuit
wijn en sterke drank doppen
koekenpannen
oude metalen pannen
aluminiumbakjes

( deze kunnen op de oprit geplaatst worden: )










witgoed ( geen vries- en/of koelkast )
metalen huishoudelijke artikelen zoals een trapje, droogmolens
grote blikken
gaas
ijzeren stellingen
oude fietsen
grof ijzer
koper
roestvrijstaal

Als er mensen zijn die het materiaal echt niet zelf langs kunnen brengen haal ik
deze gerust bij u op.
U kunt me bellen of appen op tel 06-23125527 ( bellen door de week graag na
17.00 uur )
Via deze weg wil ik ook graag iedereen bedanken die meedoet aan deze actie.
Want zonder aanvoer van jullie was dit nooit een succes geworden.
Inzamelplek blikje/dopje Omrin 14 Nijemirdum
Hendrik Rienstra

OALJEKOEKEN
Yn de lêste wiken fan desimber gyng de tillefoan om it hoartsje. Ik hie Jan en de
bern goed instrueard.
Hjir leit it skrift, dúdlik de namme opskriuwe en mei of sûnder resinen.
Op âldjiersdei hiene wy al 1500 yn bestel, geweldich.
Om 4.15 oere gyng myn wekker, dat de earste amer mei beslach styng 4.30 oere
klear yn de warme winkel.
Om 5 oere kamen myn beide broers Boâke en Freark; it skelkje foar en nei wat
ynstruksjes koenen se los.
Trije pak moal yn de amer, oardel liter wetter fan 40 graden derby en mikse mar.
Mei de boarmasine gyng it omraak, de resinen mei de hân dertroch hinne riede;
moal goed út de hoeken fan de amer skrabje en…. klariooo; teedoek oer de
amer, briefke derop hoe let as it makke is en hop by de kachel.
Om 5.30 oere komt Jan fan boppen rûgeljen; dy soarget altyd dat it fet op
temperatuer is as de bakkers komme.
Ja en dan is it 6 oere en dêr is de benjamin fan ús famylje: Wieger.
Hy hat der wer nocht oan, mar wêr bliuwt ús grutte sus? “ Fersliept se har wer?”
seit Freark. “ Ik sil har efkes appe.”
Mar krekt as hy dat sein hat komt se de hoeke om, it is 6.05 oere..
De earste amer is prachtich riisd en 10 minuten letter lizze de earste oaljekoeken
al yn de skaal.
Njammieee…. drekt mar efkes priuwe, oahh….. se binne hearlik.
It falt de bakkers op dat it beslach dat mei de hân makke is better skept dan de
masinale.
De beslachmakkers [dy’t al wer skofte hienen] wurde op it matsje roppen…
Oh .. tsja eh ,we snappe it net, we mikse mar hiel koart, wat moatte we no?
Mei de hân, krekt as froeger sa’t ús mem it ek altyd die! Boâke sjocht wat
ferstuivere en suchtet… soo, dat komt der wol op oan.
“Kom op Boâke, do kinst wol koroana hân ha, mar dat wol net sizze datst niks
mear kinst..”
Dat healwei binne de mannen oerstapt op eigen PK’s; de boarmasine hoecht
oare kear net wer mei.
We sille wat nije polleppels oanskaffe en magnesium foar de blieren op de
hannen.

Jan draaft him de fuotten ûnder it liif wei
foar alle kofjedrinkers yn ‘e hûs, en fansels
tradysjegetrou bakt hy foar ús allegear altyd
in hearlike útsmiter… sjapoo!
De earste klant wie Willem Boschma en nei
him kamen der noch 96..
Wat in minsken op ‘e dyk, geweldich, wat
wie it wer in gesellige dei.
Dit jier hienen we 3 sponsoaren: goede
kunde fan Coby wurket by Dr Oetker en dêr
krigen we alle 120 pak miks fan.
Betingst wie wol dat hy meibakke woe….
Coby en Wieger jouwe it net sa gau út
hannen mar toe dan mar…. foar de foto
mocht hy efkes de omkearskeppe fêsthâlde.
Oaljesjeik Ano Nym soarge derfoar dat alle 30 flessen fergees wienen.
En fan Jan Buma krigen we amers foar it beslach.
Allegear tige tank!!
Neidat alles wer oprêden en skjinmakke wie , koenen we om 15 oere einlings
efkes sitte en jild telle.
De skjinne opbringst wie dit jier € 1324,16; wat in machtich moai bedrach.
Wer in moai begjin foar it reiske.
Wy as Pietersma’ tsjes wolle jimme wer tige tanke foar alle bestellingen en
foaien .
It wie wer in HEARLIKE dei en oer 338 dagen kinne jimme de earste bestellingen
wer trochjaan.
Wiep.

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
28 jannewaris

Snackavond dorpshuis 17.00 – ong. 19.30 uur
Tel 0514-571428, afhaal (en verder afwachten wat er
gezegd wordt op de persconferentie van 25 januari)

15 maart

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 24 febrewaris.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 16 febrewaris.
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

