
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DOARPSNIJS 
 

Nûmer 46 5             septimber 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 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 
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FAN NIJEMARDUM NEI SONDEL 
 
Noch net sa lang lien stie der in moai stikje oer ús Amerikaanske wynmûne yn it 
krantsje fan Nijemardum. Undertusken stiet de wynmûne der net mear..  
Hoe kin dit sille jimme tinke. Guon sille it heard hawwe foar oaren is it nijs, wy 
binne per 7 septimber ferhuze nei Sondel! De mûne is net mear mei gien, ús 
gemeente wie der koart sein net wiis mei. De minsken dy’t ‘m kocht hawwe 
binne goede kunde, de man is berne yn Rûgehuzen, syn frou yn Molkwar. De 
mûne kaam fan oarsprong út Molkwar en is doe nei myn âlde wenplak 
Rûgehúzen kaam. No stiet der yn it wenplak dêr’t myn bern ek by harren heit 
binne, sa kinne sy der ek noch fan genietsje. Jimme kinne begripe dat der net in 
better plak krije koe! 
No oer de ferhuzing, no’t de bern min as mear útflein binne wie ús it hûs te grut. 
Allard hat der sa’n tweintich jier wenne, ik 4 jier op en ôf yn ferkearingstiid en 
dernei noch 4 jier tegearre. We hawwe der mei in protte nocht wenne. In unyk 
plak mei it lân om ús hinne en de natuer fan it Lycklamabosk tichtby. De kij fan 
Rein in Gettsje en de betonpleats om ús hinne, dêr koenen wy sa fan geniete. 
Mei winterwaar de kringeltsjes reek út de skoarstien fan de hûzen yn 
Nijemardum, as in mearke sa moai! Mar wy hawwe de kar makke, lytser wenje, 
enerzjy-neutraal en ûnderhâldsearm. We binne delstrykt op it Krúspaed 1 yn 
Sondel en dermei wer in pracht plak fûn!  
Jimme sjogge der no in chalet stean en we hoopje oer in pear jier yn ús eigen 
boude hûs te wenjen. We fine it in grut aventoer en hawwe der och sa’n noch 
oan om dit proses tegearre oan te gean, we genietsje der no al fan!  
De nije bewenners oan de Hege Bouwen binne Paul en Ingrid Vink mei harren 
dochter Yasmine. Jimme sille grif noch fan harren heare.  
Wy hawwe in pracht tiid hân en winskje alle ynwenners fan Nijemardum it 
allerbêste. 
 
Hertlike groet Allard en Sjoeke en de bern 
 
 
 
 

 
 



 

 

NIJE YNWENNERS  

 
 
 
Fam Kalf op Wissebuurt 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paul, Ingrid en 
Yasmine Vink 
op 
Hegebouwen 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VISWEDSTRIJD 
 

Op 28 augustus jl. was er weer de jaarlijkse viswedstrijd. 
Om 19.30 uur ging het los. 
Dit bleek achteraf ook precies het moment te zijn dat Jan Strampel thuis 
opveerde uit z’n stoel en tegen Sietske zei: “Is er vanavond niet de viswedstrijd”? 
Jan zou Jan niet zijn om alsnog de hengel op te zoeken en richting Sânfeart te 
fietsen. 
Het weerhield hem er ook niet van om de grootste vis (26 cm.) van de avond te 
vangen. 
  
Gerco van der Meer deed voor het eerst mee met de klasse 14 jaar en ouder. 
Hij zette gewoon de jaarlijkse traditie voort door weer 1e te worden. 
Hij ving 12 vissen die achterelkaar gelegd een afmeting hadden van 104 cm. 
Jan Strampel werd 2e met 7 vissen en 83 cm. 
Bernardus Gijzen volgde op gepaste afstand met 1 gevangen vis van 13 cm. 
Als Jan Strampel volgend jaar iets eerder wakker wordt en ook nog z’n materiaal 
op orde heeft, moeten wij het nog zien wie gaat winnen. 
  
                In de klasse onder 14 jaar was het ook spannend. 
                1e Bart van der Meer met 8 vissen en een totale lengte van 87 cm. 
                2e Maurits Gijzen met 5 vissen en 74 cm. 
                3e Arjanna van der Meer met 4 vissen en 32 cm. 
                
Lange tijd zag het er naar uit dat Jan Veldman er met de pechprijs vandoor zou 
gaan. Hij gleed al vrij snel na aanvang van de wedstrijd uit en moest verder met 
één natte voet. Igor echter, onze gast uit Oekraïne liet zich niet kennen en gleed 
tot z’n middel in het water. 
Jan Veldman liet het hier verder bij en gaf zich gewonnen. De hond van de fam. 
Bekedam deed nog een uiterste poging om er met deze prijs vandoor te gaan 
door plompverloren tussen alle dobbers in het water te springen. De jury besliste 
echter dat de hond niet was aangemeld en zag dus de prijs aan haar neus voorbij 
gaan. Jan Strampel verspeelde nog een haak, maar ook dit was niet voldoende 
om Igor te verslaan. 
  



 

 

Tomofee, zoontje van eerder genoemde Igor ging er met de traditionele vlieger 
vandoor met onze hoop dat de vlieger er niet met hem vandoor gaat. 
Kortom, het was weer spanning en sensatie oan é Sânfeart dat nog leuker kan 
worden met wat meer deelnemers en publiek. 
 
Dorpsbelang  
 
 

SNACKAVOND  
 
Op de laatste vrijdagen van de maand is het Doarpshus vanaf 17.00 uur weer 
open voor het bestellen en/of afhalen van diverse snacks. Tel. 0514-571428 
 
Schrijf het maar in je 
agenda: 
vrijdag 30 september 
vrijdag 28 oktober 
vrijdag 25 november 
 
De Lokaal vereniging 
 
 
 

 
MONUMENTENDAG 
 

Op 10 september jl. was het weer monumentendag. 
Uiteraard was ook de toren weer open gesteld voor het publiek. 
Ondanks het feit dat wij op onverklaarbare wijze niet op de lijst van open 
monumenten stonden konden we toch nog 73 bezoekers verwelkomen. 
Dat waren er 7 meer dan de 66 van vorig jaar. 
Dankzij het fraaie weer konden de 61 bezoekers die de klim naar boven waagden 
genieten van het fraaie uitzicht over de omgeving rondom Nijemirdum. 
 
Dorpsbelang  

 



 

 

OPROEP 
 

Lijkt het je leuk om dingen te organiseren voor de dorpsgenoten in Nijemirdum? 
Wij, de feestcommissie, zoeken nieuwe leden met nieuwe, frisse ideeën. Er zijn 
een aantal leden die straks gaan stoppen met de feestcommissie en hiervoor 
zoeken wij nieuwe mensen. Heb je interesse of wil je meer weten? Meld je dan 
bij iemand van de feestcommissie of stuur een mailtje naar fcn1948@gmail.com  
 
 

 

VOGELHUISJE EN VETBOLLEN  
 

Op zaterdag 5 november 2022 organiseren wij voor de basisschoolkinderen van 
Nijemirdum een najaar activiteit. We gaan vogelhuisjes en vetbollen maken. De 
kinderen kunnen om 14.30 gebracht worden en om 15.45 weer opgehaald 
worden. Opgave is gewenst zodat we weten hoeveel hout we moeten regelen. 
Geef je op voor 29 oktober via een mailtje naar fcn1948@gmail.com  
 
De feestcommissie  
 
 
 

SNELHEIDSANALYSE LYKLAMAWEG 
 

In het voorjaar hebben we een snelheidsanalyse gedaan op de Lyklamaweg. 
In eerste instantie is gemeten zonder dat het apparaat de snelheid aangaf. 
Een week later met het apparaat dat de snelheid wel weer aangaf. 
Doel was om te kijken of er een verschil is tussen wanneer het apparaat de 
snelheid wel toont en wanneer niet. 
Het maakt voor de automobilist kennelijk niet veel uit. Het verschil is heel erg 
klein. 
Ook wijkt de uitkomst niet af van eerdere analyses. 
Binnenkort gaan we uit de doeken doen of er een verschil is waar te nemen op 
het Wytlânsdykje van voor en na de renovatie. 
 
Dorpsbelang 

mailto:fcn1948@gmail.com
mailto:fcn1948@gmail.com


 

 

WER IS DIT? 
 
By Wieger en Jiska op de Lyklamawei 61 sjogge wy 
in trepke mei it ûnderwerp fan ús  augustus riedsel:  
in mânske flinter. 
No tocht Wieger “ wa wit wurdt de foto dizze 
moanne wer net ret.... dan is de droege woarst 
fansels foar ús!”  
De minsken yn Nijemardum moatte nei de fakânsje 
wol  wer wat op gang komme mar jammer genôch 
foar Wieger giet de woarst oan syn noas foarby . 
Oare kear ek mar meidwaan Wieger en wa wit...... 
winsto krekt as Jeltsje Hoekstra, de priis.   
 
 
                                                                 

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



 

 

BAZAAR 
 
Bazaarcommissie O.N.S. organiseert ten bate van de  
P.K.N OUDEMIRDUM NIJEMIRDUM en SONDEL haar jaarlijkse 

 

in het MFC “It Klif” te OUDEMIRDUM 
 

Van alles te doen en te koop voor jong en oud 
Draaiend rad met veel mooie prijzen 
Verschillende raadspelletjes 
Aktieve doe-spelletjes. Allemaal mooie prijzen 
 

Handgemaakte kaarten, cadeauartikelen 
Handbeschilderde kabouters 
 

Bloemdecoraties, ook al voor de kerst, kransen, 
herfstdecoraties 
Viooltjes in pot 
 

Handgemaakte vogelhokjes en insectenhotels 
 

Eigen gebakken koek en cake 
Eigengemaakte jam en honing 
Zelfgemaakte yoghurt van de “BETONPLEATS”  
 

Natuurlijk…de beroemde eigengebreide sokken.  
Ook op nabestelling 
 

In de speciale koffiehoek is er gelegenheid  voor ontmoeting onder het genot van 
een aangekleed bakje koffie, thee of fris. 
Na afloop trekking van alle gewonnen prijzen 
Dit alles mag u niet missen. 
Reserveer de datum, plaats en tijd in uw agenda 
 

op zaterdag 8 oktober 2022 
van 9.30 uur tot 15.00 uur 
 
De bazaarcommissie  
 



 

 

 
                                                                                             

                           
 
 
 

“Het zijn gekke tijden, de boodschappen zijn niet meer te betalen  
en de energieprijzen zijn torenhoog…“ 

 

Dorpsbelang Nijemirdum organiseert op woensdag 12 oktober van 20.00 tot 
22.00 een energiebeurs en we nodigen je graag uit! Op deze beurs komen we 
samen als buurtgenoten en kunnen we informatie inwinnen bij verschillende 
experts als het gaat om subsidies, en kleine en grote verduurzamende 
maatregelingen.  
 

  - Sophie Kleiss, aanjager & meedenker vanuit Stichting Buurkracht 
  - Willemieke Dijkstra, medewerker duurzaamheid-warmte Tûk Wenjen 
  - Arie Heida, energiecoach & voorzitter Energiebank Fryslân 
  - Roel Steringa, financieel adviseur en expert op gebied van subsidies 
  - Gerrit Jelte Pars, technisch expert op gebied van energietransitie  
 

Op deze avond vertellen we je graag over de 
kleine ingrepen welke je zelf al eenvoudig kunt 
toepassen om wat te bezuinigen. De vele 
subsidiepotjes, waar je vaak aanspraak op kunt 
maken maar ze dan wel even moet weten te 
vinden. Of alle mogelijkheden met betrekking tot 
andere energie- / warmtebronnen.  Zie jij door de 
bomen het bos nog?  

 

Graag zouden we je vooraf al willen vragen even stil te staan bij jouw situatie.  
Hoe staat je huis ervoor? Wat heb je al aangepakt? Waar zou je behoefte aan 
hebben?  
 

Hiervoor willen we je vragen een korte enquête in te vullen, zodat we een 
inschatting kunnen maken waar de behoefte ligt of waar we eventueel verder 
actie op kunnen ondernemen. Denk aan een informatieavond toegewijd aan een 
specifiek onderwerp of mogelijk een collectief inkoopactie? 



 

 

 
De enquête is online te vinden op bit.ly/nijemirdum of scan de onderstaande 
QR-code.  
Een papieren versie is natuurlijk ook beschikbaar.  
 
 
 
 
Tot woensdag 12 oktober! 
 
  

SUBSIDIE REGENTON 
 

Onderstaand bericht is overgenomen van de website van de gemeente De Fryske 
Marren en zou best ook interessant kunnen zijn voor inwoners van Nijemirdum. 
  
“Inwoners en ondernemers kunnen nu een subsidie aanvragen voor het 
aanleggen van een groen dak, de aanschaf van een regenton en het afkoppelen 
van dakverhardingen. Regenwater wordt hiermee opgevangen en vastgehouden. 
Zo wordt het riool niet overbelast tijdens hevige regenval. Met het regenwater 
wat vastgehouden wordt, kan in een droge periode de tuin worden gesproeid. 
Dankzij het vasthouden van regenwater wordt in periodes van droogte op een 
duurzame manier met drinkwater omgegaan. Daarnaast heeft de aanleg van 
groene daken een positief effect op de biodiversiteit. “We hebben steeds meer 
te maken met lange periodes van hitte, droogte of juist veel buien. Met deze 
subsidieregeling willen we inwoners stimuleren zelf aan de slag te gaan voor een 
beter klimaat”, zegt wethouder Irona Groenveld.  In het Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is de doelstelling neergelegd dat Nederland in 2050 
klimaat-robuust is ingericht. Dit is nodig om opgewassen te zijn tegen het 
veranderende klimaat. In 2020 heeft gemeente De Fryske Marren hiervoor een 
maatregelenpakket opgesteld. De subsidie ‘Groen- en blauwe maatregelen’ is 
één van de acties uit dit pakket. De subsidie is maximaal 50% van de gemaakte 
subsidiabele kosten. Hiervoor is in 2022 t/m 2025 maximaal € 75.000 euro per 
jaar beschikbaar. De subsidie kan aangevraagd worden via een digitaal 
aanvraagformulier. Meer informatie over de subsidie en het aanvraagformulier is 
te vinden op de website van de gemeente”. 

https://www.defryskemarren.nl/direct-regelen/belastingen-subsidies/subsidieregeling-groen-en-blauwe-maatregelen/


 

 

 

 
Gezelligheid  
 
Leuke prijzen  
 
Spanning  

 
 
 
 
 



 

 

IT HIMD FAN IT GAT 
 

Doe’t yn de jierren santich fan de foarige iuw nije 
hûzen op Heaburgen boud waarden, wie der in 
soad belangstelling foar. Tal fan jonge stellen 
melden har en it oantal ynwenners fan 
Nijemardum skeat omheech. Al gau hongen der 
op in soad hiemen ruften oan ‘e line, want 
Pampers, dat wie klearebarre lúkse. De skoalle 
moast fernijd omdat der mear romte komme 
moast foar al dy bern.  Dat wie doe. De lêste 
jierren wurde dy huzen bewenne troch meast 
âldere minsken, dy’t it dêr ek tige   nei ’t sin ha. 
Niks mis mei hear, mar dochs wie it in oangename 
ferrassing dat der fan ‘t simmer op nûmer 6 in 
poppe berne waard. Doe’t Dirk Jan en ik 

thúskamen fan fakânsje en de caravan achter hûs te plak setten, waard op it 
hiem fan Albert Menno Laffra en Sjoerdje Tysma in grutte flage ophongen en ek 
in hiel soad blauwe flachjes. No ja, dat is lang lyn….  einlings wer feest om nij 
libben op Heaburgen! De famkes fan ús dochter Elian wienen by ús útfanhûs. Sy 
meie graach kleurje en gyngen daliks oan ‘e slach mei in kleurplaat foar lytse 
Hylke Minne, want sa hjit de jongste bewenner fan Heaburgen, witte wy no. Alle 
reden om yn ‘e kunde te kommen mei him, syn heit, mar benammen ek mei syn 
mem, want dy ken ik hielendal net. Gelokkich hat sy der wol nocht oan om wat 
te fertellen oer har libben. Ik mei op in middei wol oankomme en tref it, want 
lytse Hylke Minne sit yn syn wipstuoltsje nei te genietsjen fan de flesse. Hy hat it 
drok mei syn hantsjes en sjocht my ……..??? Ja hear, der komt in wiere laits! 
Gelokkich, ik bin wolkom. Mem soarget foar in bakje tee en dan kinne wy los. 
Sjoerdje, wannear en wêr bisto berne? 
Op 25 septimber 1992 yn Balk. Ja ik bin hast tritich.. dat is âld hear! 
Wat woest as bern graach wurde? 
Ik woe graach ferpleechster wurde en dat is slagge. 
Watfoar oplieding hasto dien? 
Nei de basisskoalle ha ik it VMBO yn Balk dien en doe it MBO Ferpleechkunde yn 
Snits. Letter nei Ljouwert foar de oplieding HBO Ferpleechkunde en yn it MCL ha 
ik staazje rûn by de spesjale Ynterne Genêskunde. 



 

 

Watfoar wurk dochsto no? 
Ik bin ferpleechkundige by de “Spoedeisende Hulp” yn it sikehûs fan Snits en 
ynstrukteur fan  EHBO-kursussen. Ik jou ek wol reanimaasje-kursussen. 
Wêr hasto Albert Menno moete? 
De lêste jierren wurde in soad kontakten tusken minsken lein fia Sosjale Media 
en sa bin ik yn ‘e kunde komd mei Albert Menno. Doe’t wy elkoar foar it earst 
troffen, betochten wy dat in ritsje op ‘e motor wol leuk wêze soe. 
Ja.. gesellich by it frisse feintsje achterop….de earmen wat om him hinne… 
No nee, wy ha allebeide in motor en soenen in ritsje troch de Súdwesthoeke 
dwaan en ûnderweis dan hjir of dêr wat drinke en wat prate ensa. It waar wie 
net al te sinnich en de diken wienen wat wiet en ferdikke …  ik glied yn in bocht 
by Warkum wat ûnderút en dêr lei ik!  Gelokkich net swier ferwûne. 
En Albert Menno koe syn talint as 
leafdefolle freon daliks toane. 
Jawis, hy hat doe hiel goed op my passe. 
Sa goed dat Sjoerdje al h   twa jier tegearre 
mei him op Heaburgen wennet en har no 
grutsk Sjoerdje Laffra-Tijsma neamt. 
Hasto  sosjale kontakten yn Nijemardum? 
Albert Menno syn heit en mem wenje hjir 
en yn ‘e Omrin wenje ek maten fan ús. 
Hast ek hobby’s? 
Echte hobby’s net, mar ik mei wol graach 
swimme. Dat doch ik op ‘e Lemmer. En 
drave ha ik ek in soad dien. Ek wol 
maratons. 
Wat lêsto? 
Ik hâld net fan lêzen. 
En ús Doarpsnijs dan? 
Ja, dat lêze wy graach en wy bewarje se ek allegear. Benammen de rubryk  “Wêr 
is dit?” fan Jantsje hat ús oandacht. Wy besykje altyd om dat út te finen, mar 
stjoere de oplossing noait yn… 
No, dat is in griis, want dy droege woarst is tige lekker hear! 
Hasto wat mei muzyk? 
Ik ha jierrenlang klarinet spile by Concordia yn Balk. Lústerje faak goed nei de 
opbou fan in muzykstik, de komposysje en fansels ek nei de útfiering fan alle 
soarten muzyk. Bygelyks Pop en ABBA fyn ik ek prachtich.  



 

 

Itensiede, hast dêr nocht oan? 
No nee, net echt, mar it moat wol fansels. Wy dogge it gauris tegearre. Ik it 
foarwurk, sa as skile en snije en Albert Menno makket der wat lekkers fan. 
Sjogge jimme in soad nei de t.v.? 
Hast net, wol nei it nijs en nei Omrop Fryslân. Wy folgje tal fan (âlde) searjes 
lykas Flikken, fia Netflix en Videoland. 
Geane jimme ek mei fakânsje? 
Foarhinne gyng ik mei ús heit en 
mem wol nei Lúksemburch en ek 
nei Switserlân: Kuierroutes en 
moantainbike yn Interlaken. 
Prachtich! 
Wy binne gjin kampearders en no’t 
Hylke Minne der is binne wy fan 
plan om oer in skoftke in midwike 
nei Landal yn Anjum   te gean. 
Wêr kinst net bûten? 
Sjoerdje tinkt djip nei en lûkt mei 
de skouders…. “ik soe it net witte”, 
mar Albert Menno ropt: “har 
tillefoan!”. Sjoerdje stimt dêr yn mei . ”Ja, dy tillefoan, dy moat ik by my ha”. 
Hasto winsken? 
Einliks net. Wy wenje hjir goed, ha in prachtich útsicht. It hoecht net better. 
Wolsto noch wat oan Nijemardum kwyt? 
Ik bin bliid dat hjir hieltyd mear jonge minsken komme te wenjen en dat dêrtroch 
de skoalle bestean bliuwe sil. Ik hoopje dat der yn de takomst ek genôch 
aktiviteiten yn it doarpshûs holden wurde want Nijemardum moat yn libben 
bliuwe! 
It liket derop dat dizze jonge, sportive frou har graach ynsette wol foar it 
wolwêzen fan ús doarp en dêr moatte wy mar wiis mei wêze. 
 
Annie 
 

 
 
 



 

 

Noch wat foto’s fan de boatreis 



 

 
 



 

 

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     
 
30 septimber  snackjûn fanôf 17.00 oere  
 
 8 oktober  bazaar 
 
12 oktober  energiebeurs 
 
22 oktober  bingo 
 
28 oktober  snackjûn fanôf 17.00 oere 
 
  5 novimber  fûgelhokjes en vetbollen meitsje 
 
26 novimber  sinterklaasjûn  
 
25 maart 2023  bernemiddei en jûns pubquiz 
 
22,23,24 juny 2023 doarpsfeest 
 
 
 
 
 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 27 oktober  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 19 oktober 
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com  
 
 
 

 
 

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

