DOARPSNIJS
Nûmer 46 4

augustus 2022

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
Hedwig Beukens
Annie de Kleine
Jantsje Akkerman
Coby Hospes

Lyklamawei 49
Hege Bouwen 2a
Lyklamawei 34
Lyklamawei 27
Lyklamawei 23

571310
572278
571364
571889
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

STOARN
Op 18 july is stoarn Tineke Bos-Adema: sy is 68 jier wurden.

BERNE
Op 30 juny binne Sjoerdje Laffra-Tijsma en
Albert-Menno Laffra grutske âlders wurden fan
Hylke Minne Laffra

FERHUZE
Famylje J. Eppinga fan Lyklamawei 21 nei Wikel.
Famylje S. Verkaik fan Hoitebuorren 23 nei Rutten.

BESTE DORPSGENOTEN,
Na bijna 49 jaar te hebben gewoond in Nijemirdum, waarvan 47 jaar aan de
Wissebuurt 7, zijn wij 1 juli jl. verhuisd naar Balk.
We wonen nu in een mooi appartement in de Stip aan de Tribune.
Vriendelijke groet, Anne en Jetske Rienstra, Tribune 34, 8561GM Balk

NIJE YNWENNERS

Michael en Nelly Volk-v/d Meer,
Heaburgen 18

Jelte de Vries op Lyklamawei 21

Famylje Haijtema op
Hoitebuorren 23

BESTE VRIJWILLIGERS VAN HET DORPSHUIS
Op vrijdag 16 september willen we jullie graag uitnodigen voor een
‘gezellige/informatieve’ avond.
Zoals jullie allen weten wordt Tiny Wildschut per 1 september de nieuwe
beheerder van het dorpshuis, zij zal de taken als beheerder op zich nemen, maar
zal zeker jullie hulp nodig hebben. 16 september willen we beginnen met een
kopje koffie en wat lekkers, ondertussen zal er uitleg worden gegeven op welke
manier Tiny haar werkzaamheden wil gaan uitvoeren en op welke manier
zij de vrijwilligers nodig heeft. Na afloop is er nog wat te drinken en hopen we
dat we er met z’n allen weer een mooi jaar van kunnen maken.
We hopen op een grote opkomst, maar zou je wel even willen laten weten of je
wel of niet komt?
Dit graag voor 12 september bij Annie Veldman, tel. 06-46431659.
Tot 16 september om 20.00 in het dorpshuis Nijemirdum.
Groeten de lokaalvereniging

SOOS NIJEMIRDUM
Op dinsdag 13 september om 14.00 uur beginnen we weer met de soos.
We hebben elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur soos.
U kunt meedoen aan spelletjes. Of u gaat met een groep biljarten of
klaverjassen.
Om 15.00 uur is er koffie of thee.
Om 16.00 uur gaan we weer naar huis.
Kom vrijblijvend eens langs dan kunt u zien of het wat voor u is.
E. Groenhof tel 06 54656224 of G. Otter tel 571764. Dorpshuis: tel 571428

MONUMENTENDAG 2022
Zaterdag 10 september a.s. is er weer Open
Monumentendag. Het landelijke thema is deze keer
‘Duurzaamheid’. In onze gemeente kunt u ook diverse
monumenten bezoeken.
Wij als bestuur van het dorpsbelang zijn die dag van
10 tot 16 uur aanwezig in de “Toer”, waar u o.a. kunt
genieten van een prachtig uitzicht.
Doarpsbelang Nijemardum

OEFENRUIMTE GEZOCHT
De toneelvereniging van Nijemirdum is op zoek naar oefenruimte voor de
periode september t/m december 2022. Het gaat om 1 avond in de week. Wie
heeft een schuur, garage, kantine of kantoor wat we zouden mogen gebruiken?
Reacties graag naar Itty Rienstra 0514 571652

STARTSNEIN
Snein 4 septimber is de startsnein foar de tsjerken.
It is yn de Hoekstien om 9.30 oere. Nei ofrin is er
koffie/thee/limonade en Tsjerkemerke!
Commissie startsnein

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

WER IS DIT?
Coby hat fêst tocht : ,,Foar de fakânsje smiet ik der in
ekstra pittich riedsel tsjinoan”.
Men hat dan moai twa moanne de tiid om
Nijemardum te besjen, moat goed komme!
Mar nee, nettsjinsteande de ekstra betinktiid bleau it
stil.
De foto is makke foar it hûs fan de fam. Hielkema op
de Omrin nr.6; dêr sit de út hout sniene spjocht
ûnder it ôfdak fan de garaazje .
Hy hat selskip fan in iikhoarntsje ek al sa moai
útsnien; de woarst giet fansels nei de baaskes
fan it bistespul Hans en Marjon Hielkema !

Wêr binne wy dizze kear ?
Belje nei nr. 06-41696781
(let op, dit is in oar telefoannummer)
Of stjoer in mail nei:
Redaksje.doarpsnijs@gmail .com
Jantsje

OALJEKOEK-REISKE
It is fêst al lang
lyn dat der sa’n
lange rige
minsken te
wachtsjen
styng by de
Tsjerke en it
Doarpshûs fan
Nijemardum.
Dochs wie dat
it gefal op freed 24 juny 2022. Wat wie der te rêden?
De Famylje Pietersma organisearre wer in oaljekoek-reiske: in boattocht foar de
âlderein fan Nijemardum, Sondel en omkriten.
Ferline jier ha se dat ek dien en ôfrûne desimber bakten sy wer oaljekoeken foar
dit goede doel. Mar leafst 61 minsken koenen mei.
It parkearen yn Koudum joech gjin problemen , want de jongere dielnimmers
rieden de auto’s fan de âldere, minder mobile minsken wer te plak.
Wy stapten op “de Klifrak” en doe’t alle koppen teld wiene, hjitte de skipper ús
fan herte wolkom en koenen we los. De tocht gyng oer de Fluessen nei Heech,
Wâldsein en efkes oan by it Heidenskip en doe lâns de Gaastmar wer nei de
Galamadammen.
De minsken ha allegear wer genoaten. Nei de kofje mei gebak waarden der in
pear spultsjes Bingo spile en omraak lake, want de bingobaltsjes rôlen soms fan
it iene ein fan it dek nei it oare.
Wiene alle baltsjes der wol? Guon hiene har twifels.
Coby alias Leontien hie it smoardrok mei it útdielen fan de priiskes. Freark en
Wiep wienen de Bingodraaiers en Wieger en Boake soargen derfoar dat yn de
boat en efter op it dek alles earlik spile waard..
Om goed trije oere stapten we wer fan de boat en waard elkenien wer feilch
thúsbrocht. Al mei al ha wy in prachtich moaie dei belibbe mei in gouden rântsje.
Wat geweldich dat dit wer sa koe.
Wiepkje

VOLLEYBALTOERNOAI NIJEMARDUM; MEI AUTO’S OER IT
FJILD
Op tiisdei 28 juny en freed 1 july waard op it fjildsje efter it Doarpshûs wer it
jierlikse volleybaltoernoai hâlden. Dit kear hiene de teams de nammen fan auto’s
krigen; Old-timers om presys te wêzen.
Noch net earder wie de dielname sa lyts dat der mar 7 teams gearstald wurde
koene. De spilers dy’ t der al wiene, ha twa moaie jûnen hân, wêryn der wer alles
oan dien waard om de bal net op de grûn te krijen. Mar it doel fan dit toernoai is
net it winnen mar it spyljen mei elkoar en de gesellichheid. En dat doel is neffens
de organisaasje mear as helle. Se binne ek bliid dat der ek in oantal nije
ynwenners de stap setten ha om mei te dwaan. En elk wit, de minsken dy’t no
meidien ha, stean oar jier ek wer op papier of it moat wêze dat se net kinne.
Beide jûnen wie it prachtich volleybalwaar; in hearlik sintsje ( wat wol soarge
foar in ekstra
hindernis want mei
de sinne yn ‘e eagen
seachst de bal net
oankommen) en op
de earste jûn gjin
wyn. In perfekte
lokaasje mei tank
oan de eigener dy’ t
mei ús mei tocht hie
en der foar soarge
dat de spilers en
taskôgers in ekstra
‘warming up’ krigen troch de hikke ticht te litten en der noch in stroomtriedsje
efter te spannen! Dat betsjutte mar ien ding: der oerhinne klimme of omrinne.
Ek hie hy it gers wat te gau meand ( it wie
wat oan de lange kant) sadat de spilers, as ‘hackneys’, mei de fuotten omheech,
troch it fjild hinne draafden. Hy hâldt nammentlik fan hynders!
Op nei de útslach:
De poedel gie, nei ôftrek fan de minpunten, nei ‘ de Kevers’. Sy krigen in spûns,
handich foar it ôfdrûgjen fan it swit of de auto mei te waskjen.

‘De Dafkes’ hiene de sechde priis, ‘de Mini’ s’ de fiifde en nûmer 4 waarden ‘de
Snoekebekken’. ‘De Lada’ s’ giene nei hûs mei in luchtferfrisser foar yn de auto
want foar harren wie de tredde priis.
De twadde priis wie úteinlik foar ‘de Lelijke Eendjes’, sy hiene, krekt as de
winner, likefolle wedstriden wûn mar te min setpunten dus in lekker doaske Oldtimerdrop wie foar de spilers fan dit team.
‘De Fiatsjes’, Bart Baas, Willem Hospes, Petra Verf, Evert Nadema, Aize v.d.Tol,
Andries Siemonsma en Pytrik van Sloten giene mei de autoshampoo nei hûs. En
fansels mei de wikselbeker in jier by de spilers op de skoarstienmantel stean.
Der waard noch lang evaluearre yn it Doarpshûs en, nei in oprop fan Wiepkje om
allegear foar in nije spiler te soargjen, hiene wy al gau sa’n 20 nije spilers op
papier! No earst mar in ledestop.
Coby Hospes-Pietersma

EEN UITDAGING:
Ben jij niet bang voor vieze voeten, nieuwsgierig jongvee, pletsen in een
koeienvlaai of uitglijden op de zeedijk?
Dan is dit iets voor jou!

Je kunt allerlei
soorten vogels
spotten, van
gele kwikstaart
tot gans. Maar
soms ook reeën, dassen en vossen.
Je vind er verschillende soorten grassen en kruiden
Bij het IJsselmeer is de oude walbeschoeiing nog te zien. Er zijn betonnen
zitelementen om even op uit te rusten.
Dit alles vind je in BuitenDijks aan de Sânfeartsdyk. Start bij het bankje dat de
gemeente daar geplaatst heeft.
Jij bent welkom van 1 juli tot 1 maart, honden zijn niet welkom.

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
27 augustus
4 septimber

fiskwedstriid fanôf 19.00 oere
startsnein 9.30 oere yn de Hoekstien

10 septimber

iepen monumentendei

13 septimber

start soos 14.00 oere

16 septimber

ynformatiejûn doarpshûs 20.00 oere

24 septimber

doarpsontbijt fanôf 8.30 oere

IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 29 septimber
KOPIJ YNLEVERJE foar woansdei 21 septimber
by ien fan de redaksjeleden
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com

