
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DOARPSNIJS 
 

Nûmer 46 6             oktober 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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EVEN KENNISMAKEN 
 
Wij zijn Paul, Ingrid en Yasmine Vink en we wonen vanaf eind oktober op de 
Hege Bouwen 31. We zijn er sinds begin september al druk bezig met schilderen 
/ verbouwen / klussen. 
 
We komen oorspronkelijk uit het Utrechtse. Zo’n 12 jaar geleden zijn we 
verhuisd naar Woudsend waar we heel erg naar ons zin woonde. Totdat onze 
buurvrouw (die makelaar is) aanbelde met de mededeling ‘ik krijg nu iets in de 
verkoop dat zo maar eens iets voor jullie zou kunnen zijn’. Wij zijn meteen in de 
auto gestapt en op slag verliefd geworden op met name de plek.  Wat een super 
locatie, wat een ruimte en wat een bijzonder huis.  
Wij zijn beiden begin zestig en onze dochter Yasmine is pas dertien. Oude(re) 
ouders zou je denken. Maar om meteen maar duidelijk te zijn: Yasmine is onze 
kleindochter en woont zo ongeveer vanaf haar geboorte bij ons. Dat hier een 
heel verhaal achter weg komt mag duidelijk zijn.  Zij noemt ons mama en papa 
en zo voelt het voor ons ook.  
Yasmine is een echte paardenmeid. Ze zit op Aeres in Sneek in de, jawel: 
paardenklas, nu in het 2e jaar.  Wat fijn dat haar pony ‘Heidehof’s Dandy’ nu bij 
huis kan staan! Ze heeft er al menig bosritje op zitten.  
 
Paul heeft een installatie-adviesbureau (ingenieursbureau) en werkt nog volop. 
Het bedrijf zit in Houten bij Utrecht. Ingrid runt de learnfoundation.nl en doet 
onderwijsprojecten in Kenia. Oh, en dan hebben we Cootje nog. Een 
Borderterrier van 5 jaar.  
 
Wij hopen en verwachten hier met heel veel plezier te gaan wonen. Aan de 
omgeving, het dorp Nijemirdum, de natuur en de aardige mensen waar we al 
kennis mee hebben gemaakt zal het niet liggen. Als we eenmaal gesetteld zijn 
willen we een open dag houden en mogen we jullie verwelkomen op de Hege 
Bouwen 31.  
 
Oant sjen! 
Paul, Ingrid & Yasmine 
 
 

http://learnfoundation.nl/


 

 

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  
 
 
 

BRANDWONDENSTICHTING 
 
De opbrengst voor deze collecte 
bedraagt € 347,85 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: 
hartelijk bedankt. 
 
Gettje en Gerda 
 
 

 
 
 

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


 

 

VERNIELINGEN 

 
De afgelopen tijd vinden er weer wat vernielingen plaats in en rondom 
Nijemirdum. Enige tijd terug werd het nieuwe toegangshek bij school vernield en 
waren er hakenkruizen op het nieuwe opberghok getekend. De laatste tijd 
worden er plaats- en straatnaamborden weggenomen.  
Laten we met zijn allen Nijemirdum netjes houden! 
 
Doarpsbelang 
 
 
 

DORPSONTBIJT 
 

Zaterdag 24 september jl. was het weer nationale burendag. Ook dit jaar hadden 
we weer een dorpsontbijt georganiseer  d voor alle Nijemirdummers. Zo’n 60 
Nijemirdummers schoven die ochtend in het dorpshuis aan voor een ontbijt met 
buren en dorpsgenoten. Het was wederom een gezellige ochtend! 
 
Doarpsbelang 

 
 



 

 

EVALUATIE ENERGIEBEURS & VERVOLG 
 

12 oktober jl. was de energiebeurs in het dorpshuis, waar we 68 mensen 
mochten verwelkomen. Onze dank hiervoor!  
Als bijlage bij de uitnodiging was een enquête bijgevoegd, met als doel om wat 
inzicht te krijgen in de energiebehoefte binnen Nijemirdum. Hierop hebben 31 
bruikbare enquêtes mogen ontvangen. Graag delen we deze resultaten met u. 
 
De enquête was opgedeeld in twee gedeeltes, te weten kleine & grote 
maatregelen. 

 
Kleine maatregelen 

 
 
Voor de kleine maatregelen zou u bijvoorbeeld een afspraak kunnen inplannen 
met een Energiecoach, een energiespecialist vanuit de gemeente, die u kan 
adviseren in het besparen middels eenvoudige maatregelen. Zij kunnen u ook 
een energiebespaarpakket aanbieden, bestaande uit onder andere; radiatorfolie, 
tochtstrips, ledlampen en waterbesparende douchekop. 
 
Een afspraak met een energiecoach kunt u zelf inplannen via de website van Tûk 
Wenjen op tukwenjen.nl/energiecoach of telefonisch via nummer 14 05 14 
 



 

 

Grote maatregelen 
Uit de resultaten van grote maatregelen, was op te merken dat voor de sociale 
huurwoningen behoefte ligt in isoleren. Deze behoefte zullen wij gaan aangeven 
bij de woningcorporatie Dynhus. Over de uitkomst zullen we op een later 
moment terugkomen. 
 
Voor koopwoningen konden wij vooral opmaken dat de behoefte ligt in andere 
vormen van warmtevoorziening, te weten een warmtepomp en/of zonneboiler. 
Waar dergelijke voorziening vandaag de dag lastig te verkrijgen zijn, zou u al 
kunnen beginnen met zogenoemd proefdraaien op lage temperaturen. Ervaren 
of uw woning al voldoende geschikt is voor een transitie naar een dergelijke 
oplossing. Dit kunt u bewerkstelligen door uw cv-ketel verwarming 
aanvoertemperatuur te verlagen naar 50 graden. 
Hoe u dit kunt instellen voor uw cv-ketel, kunt u vinden op de website: 
zetmop60.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vervolg 
In navolging op de energiebeurs en de enquête hebben we de volgende 
vervolgstappen in gedachten. Graag zouden we willen polsen of hier voldoende 
belangstelling voor is om mee verder te gaan. 
 
Energiekundige buurtbewoner 
Waar geen huis gelijk is in Nijemirdum, zal ook voor een warmtetransitie de 
situatie van huis tot huis moeten worden bekeken. Indien u hier zelf over 
onvoldoende kennis & kunde beschikt, kan een energiekundige buurtbewoner u 
hiermee wat op weg helpen. 
 
Samen kunnen we kijken naar uw huidige situatie en een stappenplan 
uitstippelen waarmee u het beste van start kunt gaan.  Denk bijvoorbeeld aan 
isoleren of wat voor type warmtebronnen zijn er nu & zou het beste aansluiten 
op uw behoefte. Waar zou u eventueel terecht kunnen voor een lening om zaken 
te financieren & is dit rendabel? Hoe en op hoeveel subsidie kunt u aanspraak 
maken met zaken?  
 
Eigenlijk alles met als voornaamste doel de energiekosten in de hand te houden 
en een soort van stappenplan te hebben waar u zou kunnen beginnen. Indien u 
hiervan gebruik zou willen maken, kunt u dit kenbaar maken via 
dorpsbelangnijemirdum@gmail.com of door even contact op te nemen met Tom 
Wezepoel (06 2027 5676) of Rienk Nadema (06 2238 2376). 
 
Warmtescan 
We hebben het voornemen om een warmtecamera te huren in de 
winterperiode, om een warmtescan te kunnen maken van uw woning. Waar de 
buitentemperatuur hiervoor wat richting het nul punt zal moeten, zal de exacte 
periode nader bepaald worden.  
Het idee is dat u zich hiervoor later kunt opgeven, in de vorm van een tijdsblok 
van een één uur, waarin we samen een scan van uw woning maken om zo de 
warmte lekken te kunnen traceren. 
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WER IS DIT?  
 
Alwer in bist yn de haadrol fan ús fotoriedsel; 
diskear de hoanne van Age en Griet Faber op de 
Lyklamawei 73. 
Blykber wolle sy graach witte út watfoar hoeke 
de wyn waait, want op harren  garaazje is noch  
in wynwizer te finen yn de foarm fan in sylskip . 
Mei de  hjerststoarmen yn it sicht komt der wer 
in drokke tiid oan foar de hoanne en it skipke.  
Kinne wy moai besjen as wy de wyn yn de rêch 
ha of dat it dochs nofliker is om troch de bosk te 
gean. 
De droege woarst is foar Sjoerdje van der Wal 
lokwinske ! 

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



 

 

BESTE KINDEREN EN VOLWASSENEN VAN NIJEMIRDUM, 
 
Er kan weer bijna afgeteld worden………. Het Sinterklaasfeest komt eraan!  
Op vrijdag 25 november is er een snackavond, deze avond mogen de kinderen 
van Nijemirdum 
hun schoen zetten in het dorpshuis. Tussen 17.00 en 20.00 kan deze voor bij het 
podium worden gezet, er moet natuurlijk wel een liedje gezongen worden. De 
schoentjes kunnen zaterdagavond weer mee naar huis worden genomen.  
 
Zaterdag 26 november is het de bedoeling dat Sinterklaas weer in het dorpshuis 
zal komen.  
Om 18.00 uur worden de kinderen verwacht. Er wordt dan patat, ranja en een 
ijsje gegeten/gedronken waarna we een Bingo gaan doen. Om 19.00 uur zal 
Sinterklaas en zijn Pieten in dorpshuis arriveren, hierbij zijn ook de ouders 
welkom. Daarna zal als vanouds, sinterklaasavond verder gaan met spijkerslaan, 
sjoelen, het raadspel en draaiend rad. Er kan weer flink tegen elkaar worden 
gestreden.   
 
Wanneer: 26 november 2022 
Wat: Sinterklaasavond 
Wie/hoelaat: 18.00 uur voor de kinderen (graag bij kinderen jonger dan 4 jaar, 1 
ouder als begeleiding) Om 19.00 uur is iedereen welkom jong en oud 
Entree: €3,- (inclusief patat, ranja, ijsje, schoencadeautje en de bingoprijsjes) 
 
De lokaalvereniging  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

NOCH BY JUF 
 

Yn de notulen fan ús lêste redaksjegearkomste, dêr’ t ik sels net by wie, lies ik 
dat yn it folgjende krantsje in ynterview komt fan in bern en Coby mei dat 
ôfnimme. Dus. Dan wit ik dat yn elts gefal. Wêr sil ik hinne? Nei myn buorjonkje 
dy’ t my foar de simmer pûdsjes mei sinneblommen ferkocht hat? Dy kin wol 
prate, fernaam ik wol. Ik sil ris hifkje. As ik op in tongersdeitemiddei de wylch 
oan it snoeien bin en om kertier oer twaen de bern út skoalle kommen hear, rin 
ik nei de dyk en tref dêr syn mem, Sabine. Sy fynt it prima en tinkt ek wol dat 
Mats, want dêr giet it om, it leuk fynt. “ Hij heeft vast heel veel te vertellen, het 
is net zijn moeder”, seit sy. Wannear soe it kinne? “ Nu wel, hij kan nu wel even 
met je mee”. Fynt hy dat net spannend? Hy kin my no ek wer net sa goed. “ Nee, 
hoor, vindt hij niet eng” en sa sitte wy twa tellen letter by my oan de 
keukenstafel oan in gleske ‘heksenlimonade’. Mei in koekje. Mats Boode (6) sit 
op syn knibbels op de stoel en fearret sa no en dan op om dingen te fertellen. Hy 
praat mei syn hiele lichem; mei syn hannen besiket hy alles noch dúdliker te 
meitsjen. En mei syn  moaie blauwe eagen sjocht hy my nei elke fraach en 
antwurd wer freegjend oan. Bang? Nee, echt net. Dizz  e jonge hat der sin oan. 
Foardat ik myn earste fraach stel, hat hy al hiel wat ferteld. Hy wennet mei syn 
heit (Mechiel) en mem op Lyklamawei 14. Syn twa gruttere bruorren wenje net 
mear thús mar yn Grins. Bas wennet mei syn freondinne Maura yn in hiel lyts 
húske, sûnder gas. Hy hat inkeld in elektrysk kacheltsje en hy hat dus ek gjin 
waarm wetter. “Hy neemt altijd een koude douche”, aldus Mats. “Maar gelukkig 
heeft hij wel een warme kachel zodat hij daarna lekker kan opwarmen”. Oan syn 
gesicht te sjen, moat Mats der net oan tinke. 
Guus wennet op in wenboat.  
Ik ha de fragelist der ûndertusken byhelle en kin no echt mei myn ynterview 
begjinne. 
In welke groep zit jij? 
In groep 3 bij juf Nelleke en die andere juf weet ik niet hoe ze heet. Er is ook een 
juf en die lijkt op jou. 
Hoe vind je het op school? 
Leuk. En grutsk fertelt hy dat hy al yn de twadde “ kern” sit. Wat hy dêr presys 
mei bedoelt, kom ik net rjocht efter. 



 

 

Wat vind je het leukst?  
Op mijn Chrome book. Dan ga ik op Pokky en Frif; 
dat zijn allemaal spelletjes om uit te kiezen. En 
tekenen vind ik ook leuk. We hebben een 
speciaal tekenboekje. 
Als je 1 dag zelf mag bepalen wat je doet op 
school, hoe ziet die er dan uit?  
Hy fearret wer op en mei sprekkende eagen 
fertelt hy dat elkenien dan kieze mei út de 
hoeken en alles dwaan mei wat hy leuk fynt. 
Praat je wel eens Fries? 
Nee, daar ben ik niet goed in. Ik kan beter Engels. 
Wil je ook Fries leren spreken? 
Nee, niet persé. 
Hebben jullie ook huisdieren?  
Dat weet je toch wel, spinnen. Spinnen? Ja, 
Spinner, de kat. Ja, nu snap ik het. 
Heb je ook een lievelingsdier? 
Ja, een soort cavia, die leeft op de Noordpool. Mats fertelt dat hy dat op in 
filmke sjoen hat mar hy wit net mear hoe’t  hy hjit. 
Waar kijk je graag naar op televisie? 
Netflix mag ook? Ja hear. Mats fynt de film oer hûnen it moaist. 
Wat wil je later worden? 
Straaljagerpiloot of politie, een bouwer of een ridder. En hy pakt alfêst syn 
tinkbyldich swurd. Cowboy is ook leuk. 
Wat vind je leuk om te lezen? 
Freek Vonk, boek 4. 
Vind je het leuk om in Nijemirdum te wonen? 
Heel leuk. Ik heb heeel veel vrienden, Stefan en Lize. 
Doe je ook aan sport?  
Zwemmen; ik heb gisteren net mijn A diploma gehaald! En we hebben bij Sammy 
shoarma gegeten. En Mats leit út hoe’t Sammy de shoarma snijt en yn bakjes 
docht. 
En ik krijg vandaag een monstertruck als zwemcadeau. Hebben we gisteren bij 
bol.com besteld en straks krijg ik hem . Wat knap datst dan noch it geduld hast 
om mei de buorfrou mei te gean foar in ynterview! Mar ik snap no wol datst 
graach avesearje wolst.  



 

 

Welke sport vind je nog meer leuk?  
Boksen! Mats ferslacht in tinkbyldige wedstriid mei himsels yn it middelpunt. It 
giet der wyld om ta; de boksers fleane de ring út en de taskôgers op de earste 
rang, sitte net mear feilich! 
Speel je ook wel eens buiten?  
Op school wel. En thuis? Ook wel. Ik heb een klimboom en ik maak een klimhut. 
Wat vind je het lekkerst om te eten?  
Shoarma. Domme fraach, hie ik witte kind. 
Wat vind je niet lekker?  
Stinksokken. En nacho’s met pindakaas of chocopasta. 
Help je papa of mama wel eens?  
Niet vaak. Hy sit leaver op de bank, fertelt hy, mar as ik trochfreegje hear ik dat 
hy ek wol ris helpt mei griente snijen. 
Zoek je zelf je kleren uit?  
Nee, mama. Mats hat hjoed in tiger joggingpakje oan. Mei learzens. 
Heb je ook kleren die je graag aantrekt? 
Een shirt met een doodshoofd erop. Is van Bas en Guus geweest. 
Jullie hebben een camper voor huis staan. Zijn jullie daarmee op vakantie 
geweest?  
Ja, naar Spanje maar er ging wat kapot; hij lekte olie en papa moest het maken 
met stof en hele sterke tape en dat bleef eerst wel zitten maar ging later weer 
los en toen moest hij hem weer maken.  
No, dat moast net ha ûnderweis. Gelokkich ha ik dat noch net meimakke mei myn 
âlde camperke fan 43 jier. Meist him straks wol efkes besjen. 
We zijn bij de laatste vraag aangekomen, als je 2 wensen mag doen, wat zou je 
dan wensen? 
Eén is al uitgekomen, de monstertruck! 
En de tweede: dat ik kon vliegen, dan kon ik eindelijk naar de ruimte vliegen.  
En daliks sjit him wer in nij idee yn it sin, hy wol útfiner wurde!  Dan kin hy syn 
twadde winsk ek realisearje.  
Mats bewûnderet myn camper noch efkes en dan wurdt it heech tiid dat ik him 
oer de dyk bring sadat hy einlings mei syn nije, dik fertsjinne, monstertruck 
boartsje kin. 
Bedankt Mats, foar dyn ferhaal en dyn geduld. 
Komst mar ris wer om heksenlimonade.                                       
  
Coby 



 

 

OP 8 OKTOBER 2022 HA WY ÚS GRUTTE BAZAARDEI  
HÂLDEN YN DOARPSHÛS “IT KLIF” YN ALDEMARDUM. 

 
Dêr ha in hiel soad minsken, jong, âld, lyts en grut oan meiwurke. 
It is echt in sosjaal barren om sa’n dei slagje te litten, mei de ynwenners fan ûs 
trije doarpen en alle minsken dy‘t ús bazaar besocht ha. 
 
Beste minsken, sûnder jimme soe soks net slagje kinne en de ynspanning niks 
opleverje! 
 
Mar no meie wy út namme fan de bazaarkommisje fertelle dat de  
“foarlopige” opbringst yn 2022  € 8905  is. 
 

Sa hearre jimme, 
mei elkoar werke, 

foar de tsjerke. 
 

Tige tank allegear! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De roodborsttapuit,  

gefotografeerd door Trijntje Rienstra-de Jong  



 

  



 

 

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     
 
28 oktober  snackjûn fanôf 17.00 oere 
 
  5 novimber  fûgelhokjes en fetbollen meitsje 
 
25 novimber  snackjûn + skuon opsette foar bern 
 
26 novimber  sinteklaasjûn 
 
  1 febrewaris   ledegearkomste Doarpsbelang 
 
18 febrewaris  bernemiddei +  jûns pubkwis 
 
25 maart   útfiering Toanielclub 
 
22, 23 en 24 juny doarpsfeest 
 
 
 
 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 24 novimber  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 16 novimber 
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com  
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