DOARPSNIJS
Nûmer 461

April 2022

KOLOFON
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FERHUZE
It is hjoed sneon 9 april 2022 en ik bin krekt fan’t bêd kaam, foar it lêst yn
Nijemardum.
Om kofjetiid hinne komme de bern ien foar ien opsetten. Se sille my hjoed
ferhúzje.
Earst mar kofje en in goed stik koeke fan Gerlof de Bakker, (snik) … dy sil my ek
misse.
Nei twa bakjes begjinne de earsten al om te skaaien; it kabinet, dat fansels mei
moat, wurdt útelkoar helle, in oarenien pakt alle kop- en-pantsjes yn. Guon
fleane hinne en wer nei boppen.
Myn leave buorfrou Nanda hat my oanbean om hjoed mar in skoftke by har te
kommen; ik sil der hast hinne mar stikem fyn ik it ek wol hiel gesellich mei alle
bern om my hinne.
Lytse Martzen komt ek noch troch de doar, prachtich.
It rint al hast tsjin tolven, dat ik sil no toch mar nei myn buorfrou, dy rekkent
ommers op my.
Nanda hat hearlik iten foar my klearmakke, geweldich!
Letter yn de middei wurd ik ophelle en gean op reis nei myn nije bestimming:
Talma Hiem yn Balk..
Op de twadde ferdjipping oan ‘e ein fan de gong is myn keamer, neist de mûne.
(krekt as yn Nijemardum)
Och wat ha de bern it moai makke! Alle fertrouds wer om my hinne; de foto’s
hingje krekt sa as op Heaburgen.
Njoggentich jier ha ik mei in hiel soad nocht en wille yn Nijemardum wenne, mar
no is myn plakje hjir, yn Talma hiem.
Op dizze wize wol ik jimme allegear tige tanke foar it omtinken, benammen it
lêste skoftke op Heaburgen, it hat my tige goed dien.
Hjir seinen se al tsjin my “ goh, no binne jo in Balkster”, mar nee, dat sil ik noait
wurde.
Ik bliuw foar altyd in NIjemardumer en as jimme hjir ris yn ‘e buert binne, wês
wolkom op keamer 201. De kofje stiet altyd klear.
Grietsje Pietersma–van Dyk.
Talmapark 1 keamer 201.
8561 DD Balk
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ZOA KOLLEKTE
Yn wike 13 ha jim Marijke Rozema, Diete Runia, Rianne Witteveen, Sietske
Strampel, Hetty van der Stap, Gerrie van der Veen, Freerk Siemen Hospes, Jetske
de Kleine, Wiepkje Holtrop of famylje Veltman treffe kinnen. Ien fan harren hat
by jim oan de doar west mei in kollektebus fan ZOA. En jim ha royaal jûn. Wy ha
noch net earder sa’ n hege opbringst hân! Der siet € 401,01 en in winkelkarremuntsje yn!!!! En dan binne der ek noch minsken dy’ t mei de qr-koade jild
stoarten ha. Tige, tige tank!! De totale opbringst fan it hiele lân is noch net
bekend mar ik wit seker dat der in soad minsken mei holpen wurde kinne om in
nij bestean op te bouwen omdat se flechtsje moasten foar oarloch, natuerramp
of geweld. Tankje wol, allegearre!
Coby

SNUFFELPLEZIER
Pakket buurtpunt snuffelplezier is een aantal dagen gesloten in mei. Op deze
dagen kunnen jullie geen pakketjes afhalen of leveren.
Het gaat om de data:
- 5 & 6 mei
- 16 & 17 mei
- 25, 26 & 27 mei
- Ook 6 juni, 2de pinksterdag zijn we dicht.
Daaromheen zijn jullie welkom voor de pakketjes van DHL, DPD & GLS.
Wist je dat je met DHL 25% korting kan krijgen op de verzending van een
pakketje? Voer de kortingscode SAMEDREAM in. Deze code is geldig in de
maanden april & mei.
Groetjes, Ilse & Tom

ROMMELMARKT
Zaterdag 4 juni van 9.00 tot 12.00 uur is er Rommelmarkt in het Dorpshuis van
Nijemirdum. Entree: €1,00
De koffie staat klaar vanaf 8.30 uur in het bargedeelte.
Heeft u "rommel", zet dit dan vrijdagochtend 3 juni bij de straat dan wordt het
na 13.00 uur opgehaald.
Wij nemen NIET mee;
Witgoed (wasmachines,
koelkasten etc.)
Bedden en matrassen
Bankstellen
Wandmeubels en dressoirs
Zware fauteuils.
We zien jullie graag 4 juni om 9.00 uur.
De rommelmarkt commissie;
Wiebren Hoekstra, Jeltsje Hoekstra en Antje Winia

NIEUWS VAN DE FEESTCOMMISSIE
Na een geslaagde pubquiz in maart zijn we nu bezig met
de voorbereidingen van een gezellige BBQ!!
Deze BBQ is op zaterdag 25 juni vanaf 19.00 bij het
dorpshuis. In het volgende dorpskrantje komt meer
informatie te staan, maar houd deze avond maar vast vrij!

40 JAAR “DOARPSNIJS”
April 1982 verscheen het eerste “Dorpsbelang” en het was zoals er ook op stond,
Onregelmatig verschijnende informatie over Nijemirdum. “Op de
ledenvergadering van dorpsbelang is gesproken over een tentoonstelling waar
alle mogelijke maaksels getoond kunnen worden” is de letterlijke tekst in dit
nummer. Het was de bedoeling om Nijemirdum via dit medium op de hoogte te
houden van de vorderingen
hiervan. In het volgende nummer,
september 1982, stond informatie
over de tentoonstelling maar ook
over De Molen, het klokluiden, dit
zou elektrisch moeten worden en
er was nieuws van de
feestcommissie en woningbouw.
De eerste 5 uitgaven waren niet
genummerd, nummer 6 werd in
maart 1983 uitgegeven. Meester
Bode heeft de eerste 99 nummers
de redactie gedaan, Firma Runia werd bedankt voor het gebruik van een
kopieerapparaat, Knilles en Jantsje worden bedankt voor de techniek. Het vooraf
werd altijd ondertekend met PB. Nummer 99 werd uitgegeven op 13 december
1990.
In de redactie van nummer 100 zaten Johannes van der Goot, Leny Mollema,
Jeannet Bekedam en Gerlof Otter. Er kwam een nieuw uiterlijk en de naam werd
“Doarpsbelang Nijemardum” met daaronder ‘Verschijnt elke laatste donderdag
van de maand’. Vele redactieleden zouden nog volgen, alhoewel is 19 veel over
32 jaar?
Het eerste nummer van 2003 kreeg een nieuwe voorkant en alle volgende
dorpskrantsjes tot en met nummer 283. Vanaf krantje 284 (mei 2006) kreeg het
krantje een “fleurich” uiterlijk, de buitenkant in kleur, en de naam werd
“Doarpsnijs”.
Onderstaande redactieleden leverden een bijdrage aan het “Doarpsnijs”; Piet
Rienstra (GP), Diete Runia, Knilles Bosma, Jantje de Jong, Tjitske Baas, Wiepkje
Holtrop, Antje Buma, Marre van Steinvoort, Foekje de Jong, Annie de Kleine,

Jantje Akkerman, Tiete Bangma, Arnold Rozema, Hedwig Beukens en Coby
Hospes.
Hulde aan allen die zich hiervoor ingezet hebben. Wil ik nog wel even vermelden
dat de familie Rienstra al 40 JAAR!!!! dit dorpskrantje belangeloos bij u in de bus
brengt.
Mij is frege om Wiepkje “it himd fan it
gat te freegjen”, mar sa fier bin ik net
gien. Sa as jimme witte sit se ek yn de
redaksje fan Doarpsnijs en freget soms
ek immen it himd fan it gat. Nei ienige
twifel nim ik dat oan (kin ik dit wol?) en
gean nei Wiepkje om ôf te praten
wannear it har passet. Se ferwachte my
al tink ik want is drok oan it poetsen.
Op de fraach om in petear mei har te
hawwen freget se,” wêr is it foar?” No,
dêr foar. Op in moandeitejûn gean ik
sitten oan de tafel by Wiepkje en se
freget fuortendaliks as ik kofje of tee
wol. De bern, Anouk en Iris, en Jan (’t
mantsje) binne der net sadat wy ús
konsentrearje kinne op fraach en
antwurd.
Sels tink ik wol wat te witten fan Wiepkje har “roots” mar op de fraach wêr’t se
berne is siet ik al mis. Se is berne op 3 jannewaris 1969 yn it hûs dêr’t Jan en
Akke Luinenberg no wenje. “Dat hûs wie fan de Gereformeerde tsjerke dêr’t ûs
heit (Wieger Pietersma ) koster wie”.
Broers en zusters?
Ja, heit en mem (Grietje van Dijk) ha acht bern krigen, Meine, Boâke, Coby,
Jantje, Freark, Tite, ik Wiepkje, en Wieger.
Op de fraach watfoar bern se wie seit Wiepkje dat ik foar in antwurd dêrop mar
nei har mem gean moat. Wol komt der noch út dat se wol wat ferlegen wie, en
faak “ûnder mem har rok siet”.
Legere skoalle freondinnen en freonen.
Yn myn belibbing wie ik altyd oan’t fuotbaljen mei de jonges, Wa? No, Doede
Ottema, Jan Veen, Erik Muizelaar en fansels Johan Baukema.

Ja, dat wie toch dyn grutte freon? Ja dat wie sa, en it gie ek sa as it giet mei
ferkearing op de legere skoalle. Fuotbalje diene wy faak neist de Hervormde
tsjerke dêr’t no de oanbou is fan de famylje van der Tol (wêr sij no wenje wie dus
Tsjerke. Oan Nellie Altena en Ester de Jong hie ik leuke freondinnen.
Dernei?
Nei de húshaldskoalle, noait leard mar in hiel soad wille hân.
Hoe kaamst yn it slachtersfak terjochte?
Ik wist noch net wat ik wurde woe en ha doe in soarte “tuskenskoalle” dien,
Intas wie dat en it hie wat mei soarch wat net myn ding wie.
Hitsje (de frou fan de slachter) hie wat mei de holle hân en ûs mem holp har in
moarn yn’e wike. Doe’t der ferlet wie fan ien yn’e winkel en slachterij waard der
oppere dat is miskien wat foar Wiepkje. Mem twifele mar it is al oangien.
Jehannes Veltman wie de slachter, Walte Ottema die “uitbenen” (wat is dat yn’t
frysk) en makke rollades en ik die it winkelwurk. En dan noch it droege woarst
meitsjen, Dat wie wol in spesjaliteit mei in geheim resept. De kachel stie simmers
en winters oan om te rikjen. Neidat Jehannes ferstoarn wie hat slachter De Vries
út Aldemardum, it oernommen en ha ik nei de slachterfakskoalle west en it
diploma helle. As Hearenfeanfan hiest faak nei in oerwinning, spesjale
oanbiedings.
Wêr hast Jan Holtrop wei helle?
It wie op in sneontejûn dat Herke
(Beukens) by ús stoppe en sei “giest
noch efkes mei nei ’t Fean?” Hy hie ek
in freon yn’e auto. Ik soe op bêd mar
betocht my en gie dus mei nei ’t Fean
en we giene nei ’t Houtsje. Dat wie in
kafé dêr en nei in drankje seach ik in
jonge mei in Rolling Stones T Shirt. Ik
der op ôf en frege “hast by de Rolling
Stones west? Doe Jan, want sa hjit er,
útpraat wie, wiene Herke en syn maat al fuort, en Jan soe my wol thús bringe, ik
leau noch altyd dat hy tocht dat ik út Nijehoarne kaam, mar hy moast nei
Nijemardum. Dat wie yn 1995 en yn 1998 binne we troud.
Oaljekoeken hoe is dat begûn?
Us Coby bakte altyd foar de hiele famylje oaljekoeken, en ik betocht dat dit ek
wol yn’e winkel ferkocht wurde koe. En dat ha we dien. (Slachterij Bakkerij) It jier
dêrop stie se bûtendoar neist de winkel te bakken. Doe’t de winkel ticht gie yn

2001 hat se de oaljekoeken bakt yn de slachterij, en altyd foar in goed doel. De
earste jierren gie it nei Unicef, letter sochten wy it tichter bij hûs.
De duofyts rûkt ek nei oaljekoeken.
Ja seker sit der jild yn fan de oaljekoeken mar folle mear fan stipers dêr’t Klaas
Knobbe ús tige mei holpen hat. En ek de
boattocht is sa betocht, Fan twa kear
oaljekoeken bakken en jild fan stipers ha
toch mar moai in 75 minsken út Sondel en
Nijemardum nei Urk west.
Wat dochst foar wurk ?
Ik wurkje op Cornelia Hoeve yn Eastergea.
Dêr wurkje ik mei demintearjende
minsken en dat is prachtich wurk; dêr
wurkje ik 24 oeren en der binne 12 minsken op dy ferboude buorkerij.
Ha jim it al heard?
Ja, dit giet oer de bern fan Jan en Wiepkje; hast eltse moanne in stikje oer wat se
mei de bern meimakke hiene. En dat hat se lang folhâlden en fûn se ek moai om
te dwaan. We ha in hiele leuke redaksje en fansels moat it krantsje bestean
bliuwe, leafst yn’t Frysk. Oer de stikjes dy’t ynlevere wurde ha we gjin kleien, wat
mear reaksjes oer ‘t krantsje soe wol moai wêze.
Toaniel, dochst der ek noch wat oan?
Dat stiet op in leech pitsje troch de corona. Trije jier lyn ha we foar it lêst op it
toaniel stien, mar dat komt fêst wol wer.
Undertusken is Jan ek yn’e keamer komd en fansels moat ik toch efkes freegje
nei it T shirt en de Rolling Stones. No, dat hie ik better net dwaan kind.
Wiepkje bedankt, wy ha hiel wat by de ein hân mar ik ha net alles opskriuwe
kinnen, en soms wie it ek fan ”no hoecht der net yn hear”.
De oare deis ride wy nei Balk en dat dogge wy oer Rûgehuzen, en dêr draaft
Wiepkje. Ik dus it raamke nei ûnderen en sis “wy ha it net iens oer it draven hân”
Nee en dat hoecht ek net.
No dan litte we it hjir by.
Piet Rienstra (GP)

NATIONALE HERDENKING
De Russische invasie in Oekraïne heeft ons op harde wijze duidelijk gemaakt dat
oorlog in Europa niet louter tot het verleden behoort. Onze gedachten gaan uit
naar alle onschuldige mensen die op dit moment slachtoffer zijn van dit
gewelddadige conflict. Laat het ons sterken om oorlogsslachtoffers te herdenken
en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen.
Eens te meer blijkt dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn.
Stilstaan bij onze eigen vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van
anderen.
Daarom nodigen wij u, jong en oud, dan ook uit om samen met ons de
Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en
vredesmissies nadien te herdenken bij de oorlogsgraven op de begraafplaats bij
de “Toer”.
Het protocol luidt als volgt:
tot 19.45 uur: Verzamelen belangstellenden op het plein voor de toren.
19.50 uur: Belangstellenden gaan in stilte richting de oorlogsgraven
19.54 uur: Gedicht
19.55 uur: Luiden van de klok
19.58 uur: “Tap Toe”
20.00 uur: 2 min. stilte
Zingen 2 coupletten van “Wilhelmus”.
Het plaatsen van een krans bij de graven
Aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld bloemen te leggen
Gedicht
Einde herdenking
Iedereen verlaat in stilte de herdenkingsplaats.
Doarpsbelang Nijemardum

NIEUWE WIJKAGENT
Patrick Bottinga (57) is de nieuwe wijkagent van
de dorpen Balk, Oudemirdum, Bakhuizen,
Wijckel, Nijemirdum, Harich, Sondel, Elahuizen,
Oudega, Rijs, Ruigahuizen, Mirns, Kolderwolde
en de stad Sloten.
Patrick werkt sinds 2007 bij de politie en is zeker
geen onbekende in het gebied. De afgelopen
jaren werkte hij voornamelijk in het gebied van
Politie Bolsward-Koudum e.o., ook onderdeel
van ons basisteam. Patrick heeft eerder voor de
duur van tweeënhalf jaar een wijkagentschap waargenomen in een vergelijkbaar
landelijk buitengebied.
Wilt u in contact komen met Patrick? Dat kan door te bellen met 0900-8844, te
mailen met patrick.bottinga@politie.nl of door het contactformulier in te vullen
op de website: www.politie.nl

D66 RAADSLID
Tijdens mijn wandelingen in het bos ben ik al door verschillende mensen
gefeliciteerd, maar voor wie het nog niet gelezen heeft ik ben tot mijn vreugde
en ook enigszins tot mijn verrassing alsnog raadslid geworden voor D66 De
Fryske Marren. Als raadslid ga ik me maximaal inzetten voor een betere en
mooiere gemeente.
Met vriendelijke groet,
Henk Koops
De Hege Bouwen 37
Mobiel: 06-21866161

WER IS DIT?
By Jan en Marijke Veldman op Nij Amerika
nr. 8 kinne wy noch krekt ( foardat de
blêden oan de beam komme) tusken de
takken in wyt túnstuoltsje gewaarwurde.
No is Jan al in moai skoftke mei pensjoen
en men soe tinke kinne dat Marijke him sa
no en dan yn ‘e beam parkeare wol, mar
sa sit it net!
It stuoltsje is in grapke fan Jan en oan de
reaksjes te fernimmen foel dat wol op.
It riedsel fan it stuoltsje is no ek út de
wrâld en leau my, Marijke soe Jan nea yn
‘e beam sette; dêrfoar ha se wol in
túnhûske en dêr kin er ek moai yn sitte.
De priis is foar Sietske Strampel; lekker ite!

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

Jantsje

WYTLANSDYKJE
Zoals velen van jullie waarschijnlijk al lang opgemerkt zullen hebben verkeert het
Wytlânsdykje in slechte staat.
Vooral de bermen zorgen voor onveilige situaties voor met name fietsers.
Door meldingen van dorpsbelang en inwoners is de gemeente hier al een tijdje
van op de hoogte.
Onlangs hebben we het bericht ontvangen dat het Wytlânsdykje nog dit jaar
gerenoveerd gaat worden.
Wanneer dit precies gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 De weg tot en met de kruising/T-splitsing met de Hege Bouwen wordt
opnieuw geasfalteerd, de breedte van het asfalt blijft gelijk;
 De her en der aanwezige grastegels naast de weg worden verwijderd;
 Naast het asfalt komt aan weerszijden van de weg een strook bermbeton
met goede fundering (ongeveer een halve meter aan elke kant);
 De aansluiting tussen bermbeton en naastgelegen deel (gras) wordt op
dezelfde hoogte gebracht;
 Er wordt door de afdeling verkeer nog onderzocht of eventueel belijning
op de weg noodzakelijk/gewenst is.
Uiteraard zijn we zeer ingenomen met deze beslissing, maar beseffen ons ook
dat andere wegen rondom Nijemirdum dezelfde gebreken vertonen.
We blijven dan ook zeker de vinger aan de pols houden voor wat betreft Hege
Bouwen, Nij-Amerika en Heaburgen.

WONEN
Eén van de grote issues in ons land is wonen, dan wel bouwen van woningen.
Enige tijd geleden heeft de gemeente uit de doeken gedaan welke positie zij in
dit geheel innemen.
Zij hebben dit gedaan via een zoom presentatie.
In het heel kort komt het er op neer dat de gemeente pas in actie komt als
woningbouwplannen in een zeer ver gevorderd stadium zijn.
Deze bouwplannen kunnen worden ingediend door particulieren, stichtingen,
projectontwikkelaars etc. etc.
Belangstellenden kunnen de presentatie bekijken via onderstaande link:
https://www.youtube.com/watch?v=VtZDktQXccQ

De gemeente heeft een dashboard ontwikkeld welke een actueel inzicht geeft in
woningbouwprogramma’s in de gemeente.
Hieronder de link waarmee dit dashboard is te bekijken:
https://www.defryskemarren.nl/nieuw-dashboard-geeft-actueel-inzicht-inwoningbouwprogramma-gemeente

DOARPSNIJS
Het bestuur van dorpsbelang Nijemirdum feliciteert de redactie met het 40 jarig
bestaan van “Doarpsnijs Nijemardum”.
Dorpsbelang Nijemardum

UITSTAPJE PEUTERS
Woensdag 13 april hadden wij weer onze
lentewandeling georganiseerd. De peuters
werden gebracht door hun ouders en 4 ouders
liepen mee als begeleiding. Ook onze stagière
Joke liep mee. Zij had een mooie speurtocht
uitgezet. Over de gehele route had zij
voorwerpen verstopt die met het thema
“Lente” te maken hadden. Peuters kregen een
kaart met daarop de voorwerpen afgebeeld en
aan het eind was er nog een schatkist verstopt.
Om 9.00 hadden alle 15 peuters hun oranje
hesje om en gingen wij van start door de
Bremer Wildernis. Na het lopen van de route
en het vinden van alle voorwerpen, gingen we
aan de picknicktafel de schatkist openmaken.
Daar zat een lekkere traktatie in, want juf Joke was bijna jarig. Nadat we voor
haar gezongen hadden, at iedereen z’n snoepjes op. Daarna was het tijd voor
drinken en fruit eten. Hierna konden ze
heerlijk spelen op het grasveld bij de
picknickbanken. Ze zijn druk in de weer
geweest met de bolderkar, een bal en een
stuk touw. Halverwege de ochtend volgde
nog het uitdelen van een koekje. Als
afsluiting werden alle kinderen nog even
gejonasd in een plaid door de juffen. Altijd
weer een succes! De terugtocht verliep iets
moeizamer: sommige peuters waren moe en
andere wilden juist graag nog wat energie
kwijt.
Het weer werkte gelukkig ook mee en de
peuters hebben zich prima vermaakt.
Voldaan leverden wij de peuters weer af aan
de gereedstaande ouders. Het was een gezellige ochtend geweest!

IT HIMD FAN IT GAT
It like my moai ta om yn it jubileumnûmer fan it Doarpsnijs in petear te hawwen
mei Paul Rienstra. In soan fan
Nijemardum. Grutbrocht op ‘e
Lyklamawei yn de grutte húshâlding
fan bakker Rients Rienstra en syn frou
Rinske.
Op de lêste ledegearkomste fan
Doarpsbelang naam Jeannet Bekedam
ôfskied fan it bestjoer en no is Paul de
nije foarsitter. Wichtich foar ús as
redaksje, want ús krante jout de saken
dy’t fan belang binne foar ús
ynwenners, troch oan alle doarpsgenoaten.
No stie Paul net daliks te springen om wat oer syn libben te fertellen, mar
gelokkich mocht ik in jûn op Lyklamawei 39 komme. Itty wiisde my in plak oan de
grutte tafel en Paul stie daliks mei in lekker bakje tee foar my klear.
Wêr bisto berne?
Op 16 oktober 1955 op ‘e Lyklamawei , dêr’t no de famylje Stellingwerf wennet.
Wat woest as bern graach wurde?
Boskwachter.
Watfoar oplieding hasto dien?
By ús thús waard der net folle oandacht jûn oan “trochlearen”. Nei de legere
skoalle mei Master Bode, wie it hast gewoan dat “de jonges” nei de
Ambachtsskoalle gyngen yn Koudum of Lemmer, en dan oan it wurk. Mar Mem
sei “ús Paul kin wol leare, dy moat mar nei de Mavo”. Yn dy tiid gyngen myn
gedachten wolris nei in oplieding ta analist. Undersyk en biology like my wol wat
ta, mar dat is der net fan kommen. Doe’t ik it Mavo-diploma helle hie wie ik 16
jier en stapte ik by ús Heit yn de bus ûnderweis nei Lankhorst yn Snits.
Net fierder leare, mar rap oan it wurk….
Heit wurke doe al by Lankhorst; dat wie fan oarsprong in tou-fabryk en ik
bedarre op de Automatisearring. It bedriuw stie foar in grutte ûntwikkeling en it
stiet my noch by dat dêr doe wurke waard mei in kolossale kompjûter, dy’t noch
mei pûnskaarten wurke. (sjoch foto)

Ik hie al rom 25 jier yn Snits wurke doe’t ik frege
waard om in automatisearringsprojekt mei op te
setten by in filiaal yn Lelystêd. Der wie wol in
betingst: ik moast it rydbewiis helje.
Doe pas?
Ja, Itty hie it rydbewiis fiif jier earder al, mar ik
wie al 45 jier doe’t ik it helle. Oant dy tiid brocht
buorman Emile ús faak nei ús fakânsjeadres. In
goede buorman is better….
Koenen jimme der wat oan wenne dasto alle dagen sa fier reizgje moast?
Dat foel benammen foar Itty net ta. Ik wurke letter op de ôfdieling Logistyk en
makke in soad oeren. Somtiden wie ik moarns al foar fiven ûnderweis nei
Dútslân, dêr’t ek in festiging fan it bedriuw wie.
Net in “fan acht oant fiven” baan dus…
Absolút net. Sels yn de wykeinen en yn de fakânsjes hold it my dwaande.
Hoelang hasto dat folholden?
Ik ha wol besocht om wat te minderjen, mar dat wie net sa maklik. Gelokkich koe
ik op mijn 63ste ophâlde. Nei 46 jier wurkjen
waard ik “mei in goede regeling” útswaaid.
Folle mear tiid foar dyn hobby’s.
Ik wurkje al sa’n 22 jier as administrateur fan
ús tsjerke en ek noch yn de supermerk fan
fakânsjepark “De Kuilart” yn Koudum, mar ha
no mear tiid oer om mei Itty op en paad. Ik
mocht altyd al graach fytse, rinne en túnkje en
ek lêze.
Wat lêsto?
Alle dagen 3 deiblêden. De Ljouwerter Krante,
Trouw en De Telegraaf. Boeken oer “mens en
maatschappij” mei ik ek graach lêze. Paul
neamt de nammen fan René Diekstra, in yn Snits berne psycholooch, dy’t boeken
mar ek kollums skriuwt yn ‘e Ljouwerter Krante en Rutger Bregman. Dy waard
bekend fan “De meeste mensen deugen”. Ik lês no “Met mij gaat het goed, met
ons gaat het slecht” fan sosjolooch Paul Schnabel.
En ús Doarpsnijs?
Dat lês ik wol wat troch…

It docht bliken dat Paul en Itty, krekt as mear doarpsgenoaten, de stikjes dy’t yn
ús memmetaal skreaun binne, net sa maklik lêze kinne. Oeh blinder, miskien
moat Doarpsbelang kommende winter in kursus “Frysk Lêze” û.l.f. master Yme
yn ús doarpshûs organisearje? It is wol te learen hear!
Wêr kinsto net sûnder?
Paul moat djip neitinke, mar Itty flapt derút “syn Laptop”. Paul sjocht hast net
nei de t.v., mar sit gauris achter syn laptop.
Hasto wat mei muzyk ?
Ik ha froeger mei myn maten Gerlof Otter en Jappie Poepjes en mei Gert Boon út
Rotterdam ( dat wie famylje fan Piet Boon) in kear nei in konsert fan De Stones
yn Den Haag west. Dat wie ûnferjitlik. Muzyk belústerje doch ik fansels ek en dat
is moai, mar it bywenjen fan in life-optreden is in aventoer.
Hasto funksjes yn it doarpslibben?
Ik ha my jierrenlang dwaande holden mei it jeugdclubwurk fan de tsjerke, mar ek
by sportclub NOK ha ik lieder west by it jeugdfuotbal. Ha sels ek aktyf fuotballer
en volleyballer west. It NOK-nijs ha Itty en ik hiel lang gearstâld. De ynstjoerde
sportferslaggen ensa moasten doe noch oertypt wurde. Sûnt in jier sit ik yn it
bestjoer fan Doarpsbelang. No’t der sa’n ferlet is fan help by it ûnderdak jaan fan
alle flechtelingen út Oekraine ha Itty en ik ús ek melden yn Harich. Dêr wurdt yn
Welgelegen in opfangsintrum opsetten.
Hasto winsken?
Einliks net. Wy libje yn in frij lân, binne sûn en ha it sa goed. Goed 40 jier lyn
koenen wy in nij hûs keapje. Soks is no hast net mear mooglik foar jonge
minsken út it gewoane miljeu. Alle reden om tige tefreden en tankber te wêzen.
Wolsto noch wat oan ús kwyt?
Om earlik te wêzen meitsje ik my wol soargen oer it “koarte termyn tinken” fan
de minsken. De media oerstjelpe ús mei ynformaasje en it liket wol sa dat wy
fan alles dogge en oanskaffe omdat it “leuk” is en der net by neitinke wat de
gefolgen dêrfan binne. Wat soks docht mei ús ierde. Wy moatte, yn it belang fan
ús neigeslacht, wier goed neitinke foardat wy belangrike beslissingen nimme.
Ekonomyske foarútgong soe fan minder belang wêze moatte. Net allinnich
fanwege it klimaat en it miljeu, mar wy jeie ússels ek nochris oer de kop mei it
hieltyd heger lizzen fan de latte.
It liket my ta dat hjir de jonge Paul, dy’t froeger wol de oplieding ta analist folgje
wollen hie en no boeken lêst fan psychologen en sosjologen oan it wurd is. Ik
hoopje dat wy, ûnder lieding fan ús nije foarsitter, ús doarp, dat prachtige stikje
fan de ierde, goed beheare sille. Annie.

BUURTTUIN NIJEMIRDUM – ‘ITEN FAN TICHTBIJ’
De tuin is omgewoeld en vandaag, 19 april, worden de eerste aardappels gepoot,
kortom de buurttuin van Nijemirdum is weer
in actie.
* Voor wie is de tuin bedoeld?
Alle dorpsgenoten kunnen mee-eten van de
tuin, ‘iten fan tichtbij’ hoe leuk is dat, verse
groenten zonder verpakkingsmateriaal.
* Hoe werkt het?
Een vast groepje mensen komt iedere week
bij elkaar om in de tuin te werken. Dit zijn de buurttuinhelpers. Als
tegenprestatie mogen deze helpers zelf oogsten/plukken (naar gelang inzet.)
Alles wat nog meer geoogst of geplukt kan worden komt op de verkooptafel bij
de weg voor dorpsgenoten of passanten. Soms wordt daar ook vermeld wat men
zelf mag plukken.
Voor wie op de hoogte wil worden gehouden over wat er zoal is, kan zich
aanmelden bij Lian (06 23037209) voor de groepsapp ‘vrienden van de
buurttuin’ . Ook heeft de buurttuin een facebook pagina die actueel wordt
gehouden.
Naast groente en fruit komen er ook kleine boeketjes op de verkoopkraam. Deze
worden gemaakt door Coby met bloemen uit de tuin, een aanwinst.
En soms is de buurttuin ook een burentuin d.w.z. dat de verkoopkraam soms ook
ruimte biedt aan de tuinovervloed van een buurvrouw/-man.
* Wat wordt er zoal verbouwd in de tuin?
Groente: Sla, andijvie, bloemkool, peultjes, spitskool, boontjes, tomaten,
komkommers, pompoenen, courgettes, zoete aardappels, spruitjes, prei en
boerenkool.
Fruit: Aardbeien, rode bessen, blauwe bessen, frambozen, jeneverbes, kruisbes.
Kruiden: Munt, dille, koriander, basilicum, peterselie
Bloemen: Dahlia’s en diverse éénjarigen
We hopen ook dit jaar weer op een goed groei-en bloeiseizoen en nodigen u uit
om van onze groente mee te genieten.
Lian de Graaf

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 Nijemirdum
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.

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

AGINDA
29 april

Snackavond dorpshuis

4 maaie

Herdenking

4 juni

Rommelmarkt

25 juni

Barbeque

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op woansdei 25 maaie
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 18 maaie
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

