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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.        

  

De redaksje:  

  Wiepkje Holtrop  Lyklamawei 49    571310  

  Hedwig Beukens  Hege Bouwen 2a   572278  

  Annie de Kleine   Lyklamawei 34    571364  

  Jantsje Akkerman   Lyklamawei 27               571889  

  Coby Hospes     Lyklamawei 23               06 41696781  

  

E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com    

  

Website: www.nijemardum.nl   

  

 
It bestjoer fan Doarpsbelang:  

  Paul Rienstra (voorz)    Lyklamawei 39     571652        

  Jellie Zijlstra (secr)    Lyklamawei 4         0654612587  

  Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com  

              Hedwig Beukens               Hege Bouwen 2a  572278       (penningmeester, 

bankrek.  NL30RABO0305244159)   

  Froukje Prins      Hege Bouwen 16    593776  

 Thys Laffra                  Omrin 4      571551  

  Tiny Wildschut     Lyklamawei 16     571619   

  Tom Wezepoel     Lyklamawei 55        0620775676  

E-mailadres buertplysje:   patrick.bottinga@politie.nl of  www.politie.nl     

Wykbehearder gemeente:   r.zijlstra@defryskemarren.nl of  

                Tel. 0620548535 of   

www.defryskemarren.nl/melding  

http://www.nijemardum.nl/
http://www.nijemardum.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.politie.nl/
http://0620548535/
http://0620548535/
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NIEUWE BEHEERDER  
  

Verheugd zijn wij dat we 

mogen mededelen dat we na 

lang zoeken een nieuwe 

beheerder hebben gevonden 

voor het Dorpshuis  

Nijemirdum. Tiny Wildschut zal 

vanaf 1 september 2022 de 

verantwoordelijkheden 

overnemen in het Dorpshuis 

Nijemirdum. Dit uiteraard met 

de ondersteuning van een fantastisch team vrijwilligers waarzonder dit niet 

mogelijk is. Gelukkig hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden, 

maar zoals bij elke nieuwe baan is er wat tijd nodig om te nestelen, wij hebben 

uiteraard het volste vertrouwen dat we op deze manier gezamenlijk ons 

prachtige Dorpshuis kunnen voortzetten zodat iedereen weer vertrouwd 

zijn/haar  “ding” kan doen.   

In de tussentijd heeft het Dorpshuis niet stilgestaan. Zo hebben wij in de 

afgelopen tijd een grote schoonmaak gedaan die zonder het team van 

vrijwilligers absoluut niet mogelijk was geweest. Wij willen jullie daar hiermee 

ook hartelijk bedanken!   

  

Lokaalvereniging   

  

  

  

GEMEENTELIJKE NIEUWSBRIEF  
  

Voor inwoners die op de hoogte willen blijven van nieuws van de gemeente 

De Fryske Marren is er een wekelijkse nieuwsbrief. Je kan je abonneren op 

deze nieuwsbrief via de link https://www.defryskemarren.nl/nieuwsbrief  

Je ontvangt dan elke zaterdagmorgen de nieuwsbrief in je mailbox.  

  

Dorpsbelang   

https://www.defryskemarren.nl/nieuwsbrief
https://www.defryskemarren.nl/nieuwsbrief
https://www.defryskemarren.nl/nieuwsbrief


ROMMELMARKT 4 JUNI 2022  
   

Wat hebben we dit jaar weer een 

fantastische rommelmarkt gehad en 

wat fijn dat het weer kon. Het was een 

hele gezellige dag met veel bezoekers 

en er is veel verkocht.  

   

Wij willen alle vrijwilligers die op de 

vrijdag en zaterdag hebben 

meegeholpen hartelijk bedanken, maar 

ook de mensen die het hele jaar  

door het mogelijk maken om alvast spullen op te slaan.  Zonder jullie was de 

rommelmarkt niet mogelijk geweest.  

Jullie inzet was geweldig en dit heeft als resultaat gehad dat we een mooi bedrag 

bij elkaar hebben gebracht voor het dorpshuis.  

   

De totale opbrengst dit jaar van de rommelmarkt is € 2.267,71  

   

Bedankt!!  

   

De Rommelmarkt commissie;  

Wiebren Hoekstra, Jeltsje Hoekstra en Antje Winia  

  

HELP, EEN SCHEEFLIGGENDE STOEPTEGEL!  
  

Flauw natuurlijk. Maar stel je ziet een gebrek aan de openbare ruimte, welke je 

wilt aanmelden bij de gemeente. Bijvoorbeeld verzakte bestrating, slecht 

weglopende hemelwater of een gebrek aan de speeltuin, dan zijn hiervoor een 

aantal mogelijkheden.  

 

Een melding maken kan via de website van de gemeente, zie hiervoor het kopje 

“contact” gevolgd door “iets melden”.  Mocht je de app van de gemeente, ook 

wel bekend als de afvalkalender, op je telefoon hebben staan. Dan is een link 



 naar deze pagina ook te vinden onder de menu optie  “Meer”, gevolgd door 

“Melding maken”.  

  

Een andere optie is de Fixi app. Het platform 

waar de gemeente gebruik van maakt, voor 

het verzamelen van alle gebreken aan de 

openbare ruimte. Hier komt u ook via de 

bovengenoemde optie op uit, waar u direct 

een volledig overzicht krijgt van reeds 

gemelde zaken en tevens een nieuwe kunt 

aanmaken.   

  

Niet handig met internet? Vraag eens een 
behulpzame buurman of buurvrouw of 
anders hebben we natuurlijk nog altijd de 
telefoon 14 05 14.   
  

Dorpsbelang  

  

  

  

COMMUNITYPLATFORM 

DFMCENTRAAL.NL  
  

Een paar jaar geleden is in onze gemeente het communityplatform  

DFMcentraal.nl ontstaan. Het doel van dit platform is om de samenleving met 

elkaar te verbinden. Inwoners van de gemeente kunnen elkaar op dit platform 

vinden, berichten delen, hulp vragen en aanbieden, welzijnsorganisaties vinden 

en meer doen!  Het platform wordt volledig door vrijwilligers gerund. Wij 

hebben geconstateerd dat het platform DFMcentraal.nl tot nu toe weinig wordt 

gebruikt. Daarom zijn wij aan het onderzoeken of er wel behoefte aan is. Wij 

willen dan ook graag van de inwoners van onze gemeente horen waar zij 

behoefte aan hebben. Op de website van de gemeente staat een enquête, die 

inwoners kunnen invullen. Volledig anoniem en het kost maar max. 10 

minuten. De enquête is te vinden via de website van de gemeente met de 

volgende  



link: https://www.defryskemarren.nl/welke-platformen-gebruikt-u-binnen-

degemeente.  

Hoe meer respons, hoe beter we kunnen beslissen hoe we verder moeten.  

  

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!  

  

Met vriendelijke groet,   

  

Catharina Zeldenrust dorpencoördinator gemeente de Fryske Marren  

  

  

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!   

  

Hester Elsinga  

  

  

IN STAP FIERDER  
  

Sa sitte se noch op de beukerskoalle en foardatst der erch yn hast, gean se al fan 

de basisskoalle ôf. Dit jier ferlitte der trije jongens en fjouwer famkes KBS De 

Ferbining om nei it fuortset ûnderwiis te gean. In nije perioade brekt oan. 

Neffens my ha se der allegear wol nocht oan, mar bliuwt it dochs wol in bytsje 

spannend.  

Wa’t de skoalferlitters binne, kinne jimme hjirûnder lêze. En ja, wy moatte der ek 

oan leauwe, ús âldste giet dit jier ek fan skoalle......  

  

Hedwig  
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FIMME KROES   
  

Hoe âld/jong bist?  

12 jier.  

Wêr wennest?  

Sondel.  

Wat witst noch fan dyn earste 

perioade op de legere skoalle? Dat 

wy stiekum yn ‘e skoalle west ha 

doe’t it slúten wie.  

Mei wa boartest yn it begjin fan 

dyn skoaltiid?  

Menno, Jasper, Thom, Wilco en 

Siebren.  

Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?  

Ja.  

Wat witst noch fan de skoalreiskes?  

Wy hiene gjin skoalreiskes.  

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

Oan kamp en skoalfuotbal.  

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?  

Wol leuk.  

Jimme ha troch de Corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

Best wol leuk.  

Yn maaie ha jimme op kamp west, hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

Yn it wetter mei it tou slingerje.  

Wêr silst takom jier hinne?  

CSG Bogerman Balk.  

Fynst it ek spannend?  

Nee.  

Wat wolst letter wurde?  

Proffuotballer.  

  
  
  



ELSKE BEUKENS  
  

Hoe âld/jong bist?  

11 jier.  

Wêr wennest?  

Op de Hege Bouwen 2a, yn Nijemardum. 

Wat witst noch fan dyn earste perioade 

op de legere skoalle?  

Dat wy altyd op ‘e skommels giene en wy 

boarten faak hynderke en wy makken 

altyd in bunker yn`e sânbak.  

Mei wa boartest yn it begjin fan dyn 

skoaltiid?  

Mei Maaike.  

Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?  

Ja, wy binne noch altyd freondinnen. Mar ik ha er ek noch wol oare freondinnen 

by krigen.  

Wat witst noch fan de skoalreiskes?  

Dat wy in kear nei Duinenzathe giene en dat wy dan faak yn de blauwe golf 

sieten.  

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

It kamp fan dit jier en dat wy as kleuters altyd yn ‘e hoeken boartsje mochten. 

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?  

Ik fyn it wol leuk.  

Jimme ha troch de Corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

Ik fûn it wol leuk want ik wie earder klear. Mar sa op skoalle fyn ik it ek wol leuk 

want dan hast kontakt mei oare bern en dy kinne dy ek helpe mei it wurk.  

Yn maaie ha jimme op kamp west, hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

Ik fûn it hiel erg leuk!! It allerleukste wit ik net echt, ik fûn alles wol leuk.   

Wêr silst takom jier hinne?   

Nei CSG Bogerman yn Balk.  

Fynst it ek spannend?  

Yn bytsje. Mar ik ha er wol sin yn.  

Wat wolst letter wurde?  

Hynderrydster.  



  

MAAIKE ALTENA   
  

Hoe âld/jong bist?  

Ik bin alve jier âld.  

Wêr wennest?  

Yn Nijemardum.  

Wat witst noch fan dyn earste 

perioade op de legere skoalle?  

Net sa folle.  

Mei wa boartest yn it begjin van dyn 

skoaltiid? Mei Elske.  

Binne dyn freonen fan doe no ek 

noch dyn freonen?  

Elske is noch altijd myn freondinne.  

Wat witst noch fan de skoalreiskes?  

Dat it altyd gesellich wie.  

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

Oan kamp.  

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne.  

Leuk.  

Jimme ha troch de corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

Soms leuk en soms net.  

Yn maaie ha jimme op kamp west hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

It wie heel leuk en het allerleukste wie in protte swemme.  

Wêr silst takom jier hinne?  

Nei Balk.  

Fynst it ek spannend?  

Bytsje.  

Wat wolst letter wurde?  

Wat mei bern.  

  
  
  



IDS BOKMA  
  

Hoe âld/jong bist?  

Ik bin 11 jier âld  

Wêr wennest?  

Aldemardum  

Wat witst noch fan dyn earste 

perioade op de legere skoalle? Dat 

ik folle yn de bouhoek wie. Mei wa 

boartest yn it begjin fan dyn 

skoaltiid?  

Mei Jesse en Sietse en letter mei 

Wybren.  

Binne dyn freonen fan doe no ek 

noch dyn freonen?  

Jawol, en ik ha ek noch freonen by 

it fuotbal.  

Wat witst noch fan de 

skoalreiskes?  

Dat it altyd gesellich wie.  

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

It fuotbaljen op it plein, it lêste skoalkamp en it skoalfuotbal.  

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?  

Dat fyn ik wol leuk.  

Jimme ha troch de Corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

Dat fûn ik wol fijn want sa hie ik mear frije tiid.  

Yn maaie ha jimme op kamp west, hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

It swimmen wie it allerleukste.  

Wêr silst takom jier hinne?  

Nei de CSG Bogerman yn Balk.  

Fynst it ek spannend?  

In lyts bytsje.  

Wat wolst letter wurde?  

Iets mei sporten!  

  



ELSE HOMMA  
  

Hoe âld/jong bist?  

Ik bin 12 jier.  

Wêr wennest?  

Yn Sondel.  

Wat witst noch fan dyn earste 

perioade op de legere skoalle? Nei 

bûten drave om op de loopfytsen te 

kinnen.  

Mei wa boartest yn it begjin fan dyn 

skoaltiid?  

Hinke en Fimme.  

Binne dyn freonen fan doe no ek noch 

dyn freonen?  

Ja.  

Wat witst noch fan de skoalreiskes?  

Yn ‘e bus snoepkes mei elkoar diele.  

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

Koningsspelen.  

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?  

Wol fijn.  

Jimme ha troch de Corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

Earst net sa slim, mar op it ein net sa leuk mear.  

Yn maaie ha jimme op kamp west, hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

It leukst fûn ik it swimmen.  

Wêr silst takom jier hinne?  

Nei it Bogerman yn Balk.  

Fynst it ek spannend?  

Nee.  

Wat wolst letter wurde?  

Nagelstyliste of aktrise.  

  

  

  



JESSE EPPINGA   
  

Hoe âld/jong bist?  

Ik bin 12 jier âld.  

Wêr wennest?  

Ik wenje op de Lyklamawei 6 op de 

moaie buorkerij tsjinoer de tsjerke yn 

Nijemardum.  

Wat witst noch fan dyn earste 

perioade op de legere skoalle? Ik 

boarte froeger folle yn de bouhoek.   

Mei wa boartest yn it begjin fan dyn 

skoaltiid?  

Ik boarte in soad mei Jonah, myn 

neef dy doe yn Nijemardum wenne. Hy wennet no yn 

Wâlterswâld.   

Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?  

Ja.  

Wat witst noch fan de skoalreiskes?  

Ik seach der altyd nei út. Dizze dagen hoefde ik yn elts gefal net te lêzen.   

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

It kamp.  

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre ien skoalle binne?  

Wol gesellich.  

Jimme ha troch de Corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

Yn it begjin net sa mar op it lêst fûn ik it wol leuk, want dan wie ik earder klear en 

koe ik heit helpe.  

Yn maaie ha jimme op kamp west, hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

Ik fûn it hiel leuk;  it swimmen en fuotbaljen fûn ik it allerleukst.  

Wêr silst takom jier hinne?  

Ik gean nei it CSG yn Balk.  

Fynst it ek spannend?  

Ik fyn it net spannend.   

Wat wolst letter wurde?  

Boer.  



MARGRIET HOEKSTRA   
  

Hoe ald/jong bist?  

Hoi, ik bin Margriet Hoekstra en ik bin 

12 jier.  

Wêr wennest?  

Ik wenje yn Nijemardum op de 

Hoitebourren 31.  

Wat wist noch fan dyn earste 

perioade op de legere skoalle? Ik bin 

pas letter op dizze skoalle kaam; ik 

bin doe yn groep 4 kaam. It is my 

bybleaun dat ik het spannend fûn om 

nei in oare skoalle te gean. Mei wa 

boartest yn it begjin fan dyn 

skoaltiid?  

Yn Aldegea boarte ik altyd mei Vai. Dat is no ferwettere. Toen ik hjir op skoalle 

kaam, wie ik wol by Maaike en Elske. Dêr sit ik ek by yn de groep.  

Binne dyn freonen fan doe no ek noch dyn freonen?  

Ja, dêr bin ik no noch steeds by.  

Wat witst noch fan de skoalreiskes?  

Troch de Corona ha wy de lêste jierren net echt in skoalreiske hân. Wol ha wy 

doe op skoalle sliept. Dat wie echt hartstikke leuk. Dit jier binne wy lokkich wol 

op kamp west en dat wie hiel leuk. Wy binne nei Kollumeroard west. Der ha wy 

allegear leuke dingen dien. Wy ha tokkelle en in flot bouwt. En wy ha lekker 

swommen.  

Wêr tinkst mei in soad nocht oan werom?  

It kamp en sliepe op skoalle fûn ik hiel leuk. De busreis nei it Rijksmuseum. En 

swimme mei Skoalle; dêrtroch ha ik noch ekstra diploma’s helle.  

Hoe fynst it dat Sondel en Nijemardum no tegearre binne?  

Dat fyn ik wol leuk. We hiene al in jier gym mei Sondel dus doe ha wy se al in 

bytsje kinnen leard.  

Jimme ha troch de corona de ôfrûne twa jier in soad thús wurke, hoe 

fûnst dat?  

De earste lockdown fûn ik it net leuk want doe hie ik hast gjin kontakt mei oare 

bern want wy moasten elke wike ús spul fan skoalle helje en wiene wy noch net 



online. Ek sprutsen wy nei skoaltiid mei gjinien ôf. De twadde en tredde 

lockdown hie ik er folle minder lêst fan. Doe wurken wy folle mear online op 

Teams. En praten wy nei skoaltiid noch ôf. Dat fûn ik wol relaxt.  

Yn maaie ha jimme op kamp west, hoe fûnst dat? Wat wie it allerleukste?  

Ik fûn kamp heel leuk. Wy wiene nei Natuurlik Kollumeroard; dat is in oere riden. 

Wy giene yn auto’s dêr hinne. Ik wie it jier dêrfoar dêr ek al ris west. Dus ik wist 

wol wat er allegear te dwaan wie. Elke dei swimme en it flot bouwe, fûn ik het 

alderleukste. Minder leuk fûn ik it korvee.  

Wêr silst takom jier hinne?  

Ik gean nei it CSG Bogerman yn Balk.  

Fynst it ek spannend?  

Nee, no noch net. Ik ha der sin yn.  

Wat wolst letter wurde?  

Dat wit ik noch net. Wat mei bisten liket my wol moai.  

  

  

  

  

  

 

  
  



WER IS DIT?  
  

Op de Hege Bouwen nr. 4 by it hûs 

fan Sjoerd en Tanja Ydema stiet in 

âlderwetske P.E.B.   elektrisiteits 

peal mei boppe-yn fan dy wite 

porsleinen potsjes.  Healwei dy 

peal hinget ús riedsel fan de 

foarige moanne. No hope wy mar 

dat it mei dizze peal better ôfrint 

dan dy fan Rienk en Minke!    Krekt 

nei it pleatsen fan harren 

fotoriedsel yn it krantsje fan april, 

is dizze der nammentlik hielendal 

by ôfriden!   

Ja, sels op ‘e Bouwen sit in ûngelok yn in nuver hoekje.       

Dan no mar wat fleuriger nijs; de droege woarst is diskear foar...... Itty Rienstra !   

   

   

                            

  

                            Wêr kin dit no wer wêze ?   

   

                            Belje nei nr.571889   

   

                            Of stjoer in mail nei:   

                  

                            Redaksje.doarpsnijs@gmail.com   

   

                           

  

              Jantsje    

   

  



WERKZAAMHEDEN WYTLÂNSDIJKJE NIJEMIRDUM  
  

Wij als dorpsbelang zijn zeer ingenomen met de snelle actie van de gemeente de 

Fryske Marren om het Wytlânsdykje aan te pakken. De planning van de 

werkzaamheden en de bereikbaarheid kunt u in de informatiebrief van Schagen 

Infra lezen die hieronder is afgedrukt:  

In opdracht van gemeente de Fryske Marren voert aannemer Schagen Infra 

binnenkort werkzaamheden uit aan het Wytlânsdijkje in Nijemirdum. In deze 

brief geven wij u informatie over de planning en bereikbaarheid.  

  

       Planning en werkzaamheden  
We sluiten het Wytlânsdijkje en kruispunt Hege Bouwen af vanaf vrijdagmorgen 

24 juni 7.00 uur tot en met vrijdagmiddag 15 juli 16.00 uur. Wat gaan we in deze 

periode doen?  

▪ 30 juni: uitvoeren voorbereidende werkzaamheden voor het 

bermbeton.  

▪ 1 juli: aanbrengen bermbeton.  

▪ 4 juli tot en met 15 juli: uitharden van het beton, afwerken van de 

bermen en aanwerken van de inritten.  

      Bereikbaarheid  

• Doorgaand verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. De 

omleidingsroutes geven we aan op gele borden langs de weg. • 
Bestemmingsverkeer, zoals aanwonenden, kunnen met enige hinder 

gebruik blijven maken van de weg. Behalve op 28 juni en 1 juli als we 

asfalt en beton aanbrengen.  

• Heeft u uw auto nodig op 28 juni of 1 juli? Dan vragen wij u uw auto 

voor 7.00 uur buiten het werkvak te parkeren.  

Heeft u vragen?  

Die kunt u stellen aan de uitvoerder Raymon Nekeman via  

r.nekeman@schageninfra.nl of op werkdagen tijdens kantooruren ook 

telefonisch via 06 — 826 469 08.  

Doarpsbelang Nijemardum  



MET FF BOEREN! OP ONTDEKKINGSTOCHT  
  

Dit jaar is het zover, FF boeren! Viert haar 10 jarig jubileum! We pakken dit jaar 
uit met twee vertrouwde FF Boeren routes, maar dan nóg feestelijker dan 
anders.  
  

Bent u benieuwd hoe het eraan toe gaat op een boerenbedrijf?  

Op 4 en 11 augustus 2022 nodigen wij u van harte uit om te komen kijken, ruiken 

en proeven! Op en rondom de boerderijen is van alles te beleven. Kom 

bijvoorbeeld kalfjes en lammetjes aaien, kijken bij het melken, grote trekkers 

bewonderen en ontdek wat er leeft in de sloot! Tijdens deze ontdekkingstocht 

leer je alles over de moderne agrarische bedrijven.  

  

Want weet jij wat een koe precies eet? Wat kun je maken van schapenmelk? 
Waarom is geitenkaas wit? De boeren staan klaar om al jullie vragen te 
beantwoorden.  
  

De routes zijn zowel wandelend, 
per fiets of auto te doen. Zet deze 
leuke boerderijdagen snel in je 
agenda, want dit wil je niet missen: 
4 augustus 2022 in Wijckel en  
Tjerkgaast en 11 Augustus 2022 in 

Oudega en Elahuizen Tijd: 

11.0018.00 uur.  

  

Wil je meer weten?  

  

Kijk op www.ffboeren.nl of volg 

ons op Facebook (FF Boeren)  

  

  

  

  

  

  

http://www.ffboeren.nl/
http://www.ffboeren.nl/
http://www.ffboeren.nl/
http://www.ffboeren.nl/
http://www.ffboeren.nl/
http://www.ffboeren.nl/


VISWEDSTRIJD  
  

         Op zaterdag 27 augustus van 19.00-20.30 is dit jaar de 

viswedstrijd in de Sânfeart bij de Sânfeartshoeke.  

 We vissen weer in twee klassen:    

  

           Klasse 1: jeugd tot 14 jaar  

Voor deze klasse is een wisselbeker beschikbaar voor de  

winnaar en 3 prijzen ter waarde van € 10.00, € 7.50, en € 5.00 voor de         

3 hengelaars met de hoogste totaallengte aan gevangen vis.  

  

Klasse 2: deelnemers vanaf 14 jaar  

Voor de winnaar uit Nijemirdum in deze klasse geldt dat de wisselbeker een jaar 

lang op haar/zijn schoorsteenmantel mag staan te glimmen. En ook hier hebben 

we 3 prachtige prijzen te verdelen voor de 3 hengelaars met de hoogste 

totaallengte aan gevangen vis.  

  

De volgende regels worden gehanteerd:   

- er mag maar met één hengel per persoon worden gevist   -   er mag 

alleen met brood, wormen en maden worden gevist.  

- er mag niet worden bijgevoerd voor of tijdens het vissen (ook niet voor                

de wormen!)  

- er wordt alleen gevist binnen het door dorpsbelang aangegeven gebied  

    

We hopen op mooi weer en veel deelnemers, dus jonges, famkes, pakes, beppes, 

heiten en memmen, haal de hengels en “beantsjestokken” maar weer van zolder 

en kom op zaterdag 27 augustus naar de Sânfeart!   

  

Komt allen!    

  

Bestuur Doarpsbelang  

  
  

  

  



 
  



  



DE STIPERS  
  

Mei tank oan de folgjende minsken/bedriuwen kin Doarpsnijs elke moanne 

útbrocht wurde:  

  

Harmen en Lieske Bangma  Camping De Groninger  

Albert en Jeannet Bekedam  Vakantiewoningen en groepsaccommodatie  

Bauke en Hedwig Beukens  Garant Zaden  

Jan Buma       Buma Handel   

Bed & Breakfast Lyklamastate Kamers en appartementen  

Johan A. Dijkstra     Dierenarts  

Jelle Eppinga       Boomkwekerij  

Halbe Hielkema      Bouw- en onderhoudsbedrijf  

Atze Hoekstra      Douwe Hoekstra kraanverhuur en transport  

Tryntsje de Jong-Rienstra  Kapsalon Tryntsje  

Ede Groenhof       Transportbedrijf/verhuizingen  

Cees en Johannes v.d. Meer  Van der Meer Mechanisatie  

Hendrik Postma     Motorenrevisie/reparatie  

Marijke Postma      Kniphúske kapsalon en nagelstudio  

Runia Fourage BV     Veevoeders  

Runia Transport Nijemirdum  Transportbedrijf  

Jan-Dirk van der Tol     Feedtuber B.V.  

Ruerd Vellinga      Vellinga werkschoenen en -kleding  

Annoesjka de Vries     Pedicure  

De Vries       Slagerij, Oudemirdum  

Rianne Witteveen     Dsign & printmkr  

Koen Maronier       Jachtwerf Maronier in Lemmer  

Ortwin Dellevoet     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:        Waar:       t.b.v.:  

Plastic doppen van flessen,  Fam. Strampel,                KNGF tubes, potten en 

bussen    Heaburgen 1    blindegeleide-honden.   

                                                                                                                              

Inkt-cartridges, toners en  Fam. Hoekstra,    Stichting oude 

mobieltjes      Hoitebuorren 18a   Kinderhulp Oeganda  

  

Metalen/blikjes/doppen /  Fam. Rienstra,             STOPhersentumoren.nl 

deksels/ spuitbussen     Omrin 14  

  .                                                                                                                            

Postzegels en kaarten   Fam. Stoker,                 Stichting Cystic Fibrosis  

 Hoitebuorren 6A              

  

  

 
  
  



AGINDA  
  

       

  1 july   

  

  volleybaltoernoai mei priisútrikking yn it doarpshûs  

  4 augustus  

  

  ff boeren  

11 augustus  

  

  ff boeren   

27 augustus    fiskwedstriid fanôf 19.00 oere  

  

  

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 25 augustus  

  

KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 17 augustus  

by ien fan de redaksjeleden    

in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com   
  
  
   
  


