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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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NIJE YNWENNERS
Sinds begin april is Nijemirdum 8
inwoners gegroeid.
Het zijn 2 gezinnen, vader,
moeder en zoontje van 2 jaar en
gezin met opa, oma, vader,
moeder en zoon van 10. Zij zijn
hier tijdelijk, maar zeker voor
een langere periode.
De gezinnen die wij opvangen
voelen zich hier thuis en komen
in een betrekkelijke rust.
Betrekkelijk omdat laatst er geen
contact gelegd kon worden met
“thuis” en dit gaf heel veel
onrust en verdriet.
Als je hoort wat deze mensen
mee hebben gemaakt en wat
hen wordt aangedaan, dan kan je
zeker de lijn naar de tweede
wereldoorlog trekken. Reden
voor ons om ze uit te nodigen
voor de herdenking van 4 mei,
waarbij zij ook aanwezig waren.
Hun hoop is dat zij volgend jaar
weer in hun vaderland zullen
zijn, maar er heerst erg veel,
onzekerheid over hoe zij hun familie, woonplaats en hun huizen zullen
aantreffen en of dat in vrij gebied zal staan.
Wij willen namens hen iedereen bedanken die spontaan of op vraag uit het Dorp
spullen gegeven hebben gekregen. Daar zijn ze erg blij mee.
De foto is van de “rotstuin” die zij gezamenlijk in onze tuin hebben gemaakt.
Klaas Kos en Jellie Zijlstra

LIEVE DORPSGENOTEN
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme belangstelling, die
wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, ús heit, trotse pake
en alde pake. -BAUKE SCHOTANUSAnna Schotanus de Vries, kinderen en kleinkinderen.

DODENHERDENKING
Het bestuur van dorpsbelang kan terug zien op een mooi en respectvol verloop
van de dodenherdenking op 4 mei jl.
Met een opkomst van meer dan 80 personen kunnen we tevreden vaststellen
dat de herdenking nog steeds bij een grote groep leeft.
Ook goed om te zien is dat ouders met hun kinderen de herdenking bijwonen.
Belangrijk, omdat we op deze manier de gedachte achter de herdenking door
geven aan de volgende generatie.
In de evaluatie hebben we nog wel kort besproken dat de jong volwassenen op
de herdenking vaak ontbreken.
We gaan ons nog bezinnen om een manier te vinden om ook deze groep bewust
te maken van het belang van herdenken.
Tot vorig jaar was het gebruikelijk dat de Engelse, Amerikaanse en Canadese vlag
bij de graven stonden.
Officieel hoort daar de Nederlandse vlag ook bij, maar we zijn er altijd vanuit
gegaan dat de Nederlandse vlag op de toren wapperde.
Dit jaar hebben we echter hierin verandering aangebracht en is er een extra
vlaggenmast geplaatst zodat ook de Nederlandse vlag bij de graven stond.
Dank aan de mensen die ook dit jaar weer hun medewerking hebben verleend.
Dorpsbelang

BBQ
Het is weer tijd voor een gezellige avond,
daarom organiseren wij *zaterdag 25 juni
vanaf 19.00 een gezellige BBQ!
Deze BBQ is bij het dorpshuis en kost 15,00
euro per persoon. Hiervoor heb je 4 stuks
vlees, stokbrood en een lekkere salade.
Opgave tot en met 18 juni via
fcn1948@gmail.com
*Onder voorbehoud van minimale opgave van 25 personen.
Wij zetten de BBQ vast aan, tot de 25e!
De feestcommissie

ZONNEBLOEMEN
De basisschoolkinderen zijn bij vele van jullie langs
geweest voor de verkoop van de zonnebloem pitten
voor de hulp in Oekraïne. Zoals eerder in doarpsnijs
heeft gestaan, zullen we namens de feestcommissie
en dorpsbelang een prijs uitreiken aan degene met de
hoogste zonnebloem. Wil je kans maken op deze prijs,
stuur dan een mailtje naar fcn1948@gmail.com. De
datum dat we de zonnebloem op komen meten,
wordt later vermeld in het doarpsnijs .

Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang en de feestcommissie

AMNESTY COLLECTE
De collecte van Amnesty International in maart heeft het mooie bedrag van
€ 465,16 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank namens Amnesty.
Alle collectanten bedankt voor jullie inzet.
Emile de Kleine

OP LOKAASJE
Op in middei waard ik belle troch Ria Stroes, fan Atelier IDEE. Se hiene in nij
projekt en miskien wie dat wol leuk foar yn it doarpskrantsje. Fansels is dat leuk!
Ik wist dat der yn de buorkerij op De Hege Bouwen 37 kreative dingen barden
mar wat presys? Ik besjoch fantefoaren de webside. Dy sjocht der al hiel fleurich
út. Dêr kinst op lêze wa’ t de krea-bea’s binne en wat se allegearre al by de ein
hân ha. Ik wurd nijsgjirrich en betink alfêst wat fragen. It docht my fuortendaliks
tinken oan in hobby-merk dy’ t wy jierren lyn ris yn it Doarpshûs hâlden ha. Doe
waard al dúdlik dat der yn Nijemardum hiel wat talint skûlet. Ast in eintsje
fierder fytst op De Hege Bouwen, hast Yde mei syn prachtige kreaasjes fan izer
en glês en syn frou Tite is handich mei it skikken fan blommen. Ek ha wy ferskate
minsken yn ús doarp dy’ t skilderje en myn nicht makket tassen. En dan ha wy it
noch net iens oer de froulju fan breidklub “in stekje los”. Ek by harren rôlje
kreative wurkstikken út ‘ e
hannen.
Mar werom nei it begjin.
As ik de grutte skuorredoar
iepenje, hat de hûn my al yn ‘ e
gaten. Ria en Henny hjitte my
wolkom. Oan de grutte tafel, dy’ t
fol leit mei fleurige tekeningen en
sketsboeken, sitte de oaren, mar
earst ferdwine Ria en ik efter it
blauwe gerdyn, want dêr is it

Pinokkio-projekt. As Ria de stekker yn it stopkontakt docht, begjint der fan alles
te bewegen, te rôljen en te kreakjen. Ik wit net wêr’ t ik earst of lêst nei sjen
moat, dêrom begjinne wy mar by it begjin.
Hoe begjinne jim sa’ n projekt? Wy brainstorme
earst mei syn allen; wy lizze in grut stik papier op
‘ e tafel en dan begjinne wy gewoan. Ria nimt my
mei nei de skets, dy’ t flakby, oan de muorre
hinget.
Hokker materialen brûke jim? Fan alles; papier,
ferve, katoen, plastyk, ‘paperklei’.
Dat lêste is in kombinaasje fan papier-maché en
klaai.
Alles wat ik sjoch is ek swart-wyt; allinnich de
mûtse fan Pinokkio is read.
Ria fertelt dat se ynspirearre binne troch William
Kentridge, in Súd-Afrikaanske keunstner en de film fan Walt Disney. William
wurket in soad mei skaad, mei snippers papier en de kleuren swart en wyt. Ek
spilet beweging in grutte rol.
Ik sjoch hiel fyn, swart “priegel”wurk, dêr’ t de bear en wolf fan makke binne.
Hoe meitsje jim dat? Mei in 3 D-pinne. Dêr ha ik noch noait fan heard; wol fan in
3 D- printer. Sy hellet de 3 D-pinne op en lit sjen hoe’t dat wurket. Wat leuk!
As wy by alle ferhaal-útbyldings lâns west ha, geane wy
noch efkes werom nei de grutte skuorre om yn de kunde
te kommen mei de oare keunstners.
Ik gean neist Tycho sitten, in soan fan Henny, dy’ t wer in
sus fan Ria is. Tycho hat moaie blauwe lokken yn syn
hier. Hy praat gjin Frysk mar ferstiet it measte.
Wat is dyn spesjaliteit, Tycho? Klei. Dus do hast altyd
smoarge hannen ast oan it wurk bist. Tycho laket; hy hat
der blykber net safolle lêst fan.
Oan it haad fan de tafel sit syn sus Jori.
Wat kinsto goed? Yllustraasjes meitsje mei inket, ferve
of digitaal. Sjoch, Jori hâldt har hannen skjin. Sy sit op de
Keunstakademy yn Ljouwert. Jori is al tsien jier warber
yn dit atelier, tegearre mei har tante Ria. Kinst sjen dat
sy dat gjin straf fynt. Tycho is oanskood doe’ t Koroana ús libben op ‘ e kop sette

en salang bestiet Atelier IDEE ek offisjeel. Koroana soarge fansels foar in soad
iensumens; it wie dan ek goed om elkoar, hjir yn it atelier, te treffen.
En Henny? Sy makket moaie pintekeningen mei Oast -Yndyske inket, makket
foto’s en fervet mei lapkes.
“En is goed yn dwerslizzen”, fertelt Tycho, mei in laits op syn gesicht. Hy rint
fuortdaliks nei in ramt mei fjouwerkante lapkes dat by it raam hinget. Henny
woe der graach in sirkel yn ha. Spitigernôch ha de oaren dat tsjinhâlden, mar der
hingje al in pear lapkes bryk yn it keunstwurk, mei tank oan Henny.
Wat makket Ria? Skilderijen en byldhouwurk.
Ria har man Henk, helpt by de technyske saken.
Wannear binne jim iepen en hoe kin men dat sjen?
Elke woansdei en snein. Der hinget dan in banner
bûten en ek op Facebook meitsje wy reklame.
Krije jim in soad besikers? Nee, mar wy binne ek foar
it earst iepen. Der moat noch wat mear bekendheid
oan jûn wurde.
En Ria fertelt dat der wurke wurdt oan in nij atelier
mei in soad glês, oan de efterkant fan de pleats sadat
de minsken dy’ t yn de twadde Singel kuierje, daliks
sjogge dat der wat te rêden is.
Hoe komme jim oan ideeën ?
Dêr ha se in spesjale idee-app foar: ‘de fantastyske
ideeën generator’. Ria lit sjen hoe’t dat wurket. Hoe komme se derop! Kreatyf
hear. Dat bringt my op de folgjende fraach.
Wat is kreativiteit? Elkenien is kreatyf; moast gewoan dwaan, gewoan begjinne
en it mei best mislearje. Tycho follet noch oan: “ast allinnich al in idee hast, is dat
ek al kreatyf.”
Kinst ek lid wurde; hoe wurket dat? It is folle geselliger om mei elkoar kreatyf
dwaande te wêzen. Krigest faak ek ideeën fan elkoar. Hoe mear minsken, hoe
leuker. Foar 10 euro yn it jier kinst elke woansdei oanskowe en Ria makket dan
ek noch in boek foar dy, mei dyn kreaasjes en it hiele proses derfoar.
Dat liket my in goed ein fan dit ferhaal. Minsken, sjoch ris om it hoekje fan dit
leuke atelier mei aardige minsken! En wa wit, ha wy dan mei koarten wer in
hobby-merk yn it Doarpshûs mei alderhande, kreative doarpsbewenners dy’ t
grutsk binne op harren wurk.
Want kreatyf binne wy allegearre. As wy mar doare!
Coby

INTERIM DIRECTEUR
Met veel plezier heb ik de afgelopen twee jaar als interim directeur mogen
werken op De Wâlikker (Oudemirdum) en De Ferbining
(Nijemirdum). Het zijn nog circa negen weken tot de zomervakantie en dan geef
ik het stokje door aan de nieuwe directeur.
Ter informatie voor u een voorstelstukje van de nieuwe directeur. Mochten wij
elkaar niet meer zien in de komende weken, hartelijk dank voor de
samenwerking en wie weet tot ziens!

BESTE OUDERS/VERZORGERS
Mijn naam is Anthonia Veldstra. Vanaf 1 augustus 2022 mag ik mijzelf directeur
noemen van CBS de Wâlikker en KBS de
Ferbining.
Ik ben een Friese boerendochter en woon nu
in het mooie Heerenveen samen met mijn
vriend. Naast mijn werk in het onderwijs vind
ik mijn ontspanning in het opleiden van mijn
jonge paard en ben ik daarnaast actief in het
sloeproeien.
Ik ben mijn onderwijsloopbaan begonnen in
Spanje en daarna in Leeuwarden. Ik heb op
meerdere basisscholen als leerkracht,
bouwcoördinator en adjunct-directeur gewerkt. En nu is het tijd voor de
volgende stap, aan de slag als directeur. Ik moet zeggen, ik heb er ontzettend
veel zin in. U gaat me binnenkort ongetwijfeld zien of spreken op het
schoolplein. Ik vind het belangrijk om elkaar
goed te leren kennen, zodat we elkaar in de toekomst makkelijk kunnen vinden.
Ik kijk ernaar uit om de kinderen en u te ontmoeten en een mooie samenwerking
op te bouwen. Tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Anthonia Veldstra

VOLLEYBALTOERNOAI 2022
Foarich jier ha wy it simmertoernoai yn septimber hâlden omdat Koroana
doe noch ús libben bepaalde mar no kinne wy, as fan âlds, gewoan wer ús
volleybaltoernoai hâlde foar de simmerfakânsje.
Dus hâld tiisdei 28 juny en freed 1 july frij want dizze twa jûnen ha wy de
twa fjilden wer útsetten op it gersfjildsje efter it doarpshûs.
Wa ‘t foarich jier meidien hat, docht no wer mei. Oars graach ôfmelde
foar 13 juny.
Ast net meidien hast mar dit jier wol graach yn it fjild stean wolst,
oanmelde foar 13 juny.
Dit is in leechdrompelich toernoai wer’ t meidwaan wichtiger is as winnen,
dus jou dy op!
Graach oant sjen op 28 juny en 1 july.
Bauke: Hege Bouwen 2a, 572278
Wieger: Lyklamawei 61, 0630431946
Wiepkje: Lyklamawei 49, 571310 of 0610547123
Coby: Lyklamawei 23, 0641696781

OALJEKOEK-REISKE
Nei it grutte sukses fan foarich jier, ha wy besletten om noch in kear de Urker
boat te boeken.
Op freed 24 juny is it safier.
Jimme kinne jim opjaan by immen fan ‘ e organisaasje.
Foarich jier wie it allegear fergees mar dat sil dit kear wat oars wêze. Wy kinne
net elk jier by de Provinsje oanklopje en de Bas Backer Stichting sjocht ús ek
oankommen.
Hoe heech jimme bydrage wurdt, hinget ôf fan hoefolle minsken der mei gean.
Opjaan graach foar 10 juny.
Oant dan.
Freark, Wieger, Boâke, Wiepkje en Coby

WER IS DIT?
Op de foto fan foarige moanne sjogge wy
de oprit fan Rienk en Minke Nadema op de
Hege Bouwen 25.
Rienk en Minke hawwe al in hiele
ferbouwing fan harren hûs efter de rêch
en as lêste wienen de tún en oprit oan de
beurt.
Oan it grutte oantal oplossingen te
fernimmen foel dit wol op.
De droege woarst makket dizze kear in
reiske bûten Nijemardum en wol nei Iris
Gersjes út Rûgehuzen.

Wêr binne wy no ?
Belje nei nr. 571889
Of stjoer in mail nei:
redaksje.doarpsnijs@gmail.com

Jantsje

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
4 juny

Rommelmerk

10 juny

Snackjûn dorpshûs

24 juny

oaljekoek reiske

25 juny

Barbecue

28 juny

volleybaltoernoai

1 july

volleybaltoernoai

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 30 juny en is foar juny/july.
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 22 juny
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

