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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 
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E-mailadres: redaksje.doarpsnijs@gmail.com   
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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  
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NIJE YNWENNER  

 
 
 
P.M. Haringsma wennet no op 
Master Bodestrjitte 5. 
 
 
 
 

 
 
OUD & NIEUW 2022/2023 IN HET DOARPSHÛS 
 
Het Doarpshûs is oudjaarsnacht vanaf 00.30 uur geopend om 2023 feestelijk te 
beginnen. Er is muziek en bij binnenkomst krijgt een ieder 2 munten voor een 
hapje of drankje. 
 
En 1 januari vanaf 17.00 uur is het Doarpshûs open om snacks af te halen of te 
nuttigen in het Doarpshûs. 
 
De lokaalvereniging 
 
 
 

HERHALING AED CURSUS 
 
Begin december hebben een aantal dorpsbewoners weer de herhalingsles 
reanimatie gedaan. Iedereen is weer geslaagd en heeft het certificaat 
ontvangen. We hopen dat we het niet nodig hebben, maar het is fijn dat er 
mensen zijn die het kunnen. Onze cursusleider Sjoerdje Laffra Tijsma heeft er 
weer een leerzame avond van gemaakt. Iedereen kan zich weer bij hartslag nu 
aanmelden.  
 
Dorpsbelang 



 

 

NIEUWS VAN DE FERBINING 
 
Op 5 december was het zo ver. 
Sinterklaas bracht met zijn Piet 
een bezoek aan de Ferbining. 
Alle kinderen stonden om 09.00 
uur in spanning te wachten 
buiten. Zou Sinterklaas wel 
komen? Het duurde en het 
duurde.. Tot er een vrachtwagen 
van Boonstra Bedden stopte 
voor de Ferbining. De klep ging 
open en wie lag daar nog lekker te slapen? Sinterklaas en zijn Piet! We hebben 
een geweldige, feestelijke dag gehad met zijn allen. Sinterklaas is in alle groepen 
op bezoek geweest. En groep 5 tot en met 8 heeft fantastische surprises 
geknutseld die al klaar stonden in het surprise-museum. Wat een feest! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HALLO DORPSBEWONERS 
 
Het jaar is bijna 
voorbij. Ik ben intussen 
bijna vier maand als 
beheerder aan de slag. 
Gelukkig hebben we 
geen last van de 
corona waardoor 
activiteiten door 
kunnen gaan. Voor het 
komende jaar wil ik 
graag wat activiteiten gaan organiseren. Zijn er mensen in het dorp die een leuk 
idee hebben, dan hoor ik het graag en dan kijken we met elkaar of dit te 
realiseren is.  
Wanneer je als nieuwe bewoner in Nijemirdum bent komen wonen en je wilt 
graag vrijwilliger worden dan kun je je bij mij aanmelden.  
 
De eerste activiteit zal zijn op 4 februari dan hebben we de coverband Endorfine. 
Het is een pittige coverband met liedjes van toen en nu. Het zou mooi zijn dat de 
zaal vol is. Dus komt allen. De voorverkoop start vanaf woensdag 4 januari. 
Kaarten in de voorverkoop zijn € 7,50 en aan de kassa €10,00. 
 
Met oud en nieuw is het dorpshuis ook open om het nieuwe jaar met elkaar te 
vieren. Het dorpshuis gaat rond 00:30 open tot …… Nieuwjaarsdag is het 
dorpshuis vanaf 17.00 uur - ongeveer 22:00 uur open.  
Ook dan is iedereen weer van harte uitgenodigd.  
 
Verder wil ik een ieder bedanken die het afgelopen jaar op welke wijze geholpen 
heeft om het dorpshuis draaiende te houden. En ik hoop dat we op deze voet 
door kunnen gaan. Voor iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2023. 
 
Met vriendelijke groet, 
Tiny en Lourens Wildschut  
 

 



 

 

KERSTBOOM 
 
In tegenstelling tot vorig jaar kwamen we dit jaar op een gemakkelijke manier 
aan een kerstboom voor bij de toren. 
De golfbaan in Oudemirdum had een 
stuk grond aangekocht waarop een 
aantal kerstbomen stonden die ze zo 
snel als mogelijk kwijt wilden. Vandaar 
dat er dit jaar al begin december een 
kerstboom bij de toren werd g  eplaatst 
door Wiepie Hoekstra en Wilbert 
Eppinga. 
De oplettende voorbijganger heeft 
ook op kunnen merken dat er nieuwe 
verlichting is aangeschaft. 
Naderhand hebben we nog een 
tijdschakelaar aangebracht zodat we 
in deze tijd van energieschaarste hebben voorkomen dat de lichtjes 24/7 
branden. 
Heel veel dank aan Wiepie en Wilbert voor hun inzet om deze jaarlijkse traditie 
levend te houden. 
 
 
 

IJSBAAN 
 
In de afgelopen periode hebben we al kunnen genieten van één van de 
voordelen van koning winter. Er kon geschaatst worden.  
Helaas konden we als dorpsbelang deze keer geen ijsbaan meer prepareren op 
het parkeerterrein achter het dorpshuis. Dit stukje grond wordt verhuurt aan de 
kinderopvang die tegenwoordig in het achterste gedeelte van het dorpshuis 
is/wordt ingericht. 
Jammer van de ijsbaan, maar goed voor de lokaal vereniging en voor 
Nijemirdum. 
 
Bestuur dorpsbelang 



 

 

DOARPSBELANG EN FEESTCOMMISSIE NIJEMARDUM 
ORGANISEREN EEN SPETTERENDE 
 

vuurwerkshow 
op 1 januari 2023 

om 00:30 uur 
 
op het erf bij de familie Wildschut, Lyklamawei 16. 

 
Na 2 jaar van afwezigheid willen wij dit jaar wederom een spetterende 
vuurwerkshow geven en kunt u elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen 
bij de familie Wildschut op het erf! 
Wij hopen ook op uw/jullie aanwezigheid!  
Na de vuurwerkshow is aansluitend het Doarpshûs van Nijemirdum geopend  
voor een gezellig samen zijn en… met muziek van DJ Evert! 
 
Voor de vuurwerkshow kunt u/jullie een vrijwillige bijdrage geven door een 
donatie over te maken op bankrekening NL30RABO0305244159 van 
Doarpsbelang Nijemardum of via onderstaande QR-code, onder vermelding van: 
VUURWERK!  
Of u kunt uw donatie op 1 januari ter plaatse in de daarvoor bestemde bus doen. 
 
Laten we er een mooi begin van 2023 van maken! 
 

 

 



 

 

BINGO  
 
Op 22 oktober 2022 hebben we sinds 3 jaar weer een Bingo georganiseerd. Wat 
was dit leuk, en wat een opkomst! Er zijn 83 bingo kaartjes verkocht. Annelien en 
Annemieke hadden fantastisch leuke prijzen geregeld. Marten en Johan waren 
de showmasters. Kortom een groot succes. Annelien, Annemieke, Marten en 
Johan, Bedankt voor julle hulp bij deze activiteit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINTERKLAASAVOND 
 
Dan was er 26 november de ouderwetse gezellige Sinterklaasavond! Op 25 
november konden de kinderen tijdens de snackavond de schoen zetten. Maar 
liefst 37 schoenen stonden er om gevuld te 
worden. De volgende dag zat er voor elk 
kind wat in.  
 
 
Zaterdag om 18.00 uur waren alle kinderen 
welkom, er werd patat gegeten en een 
Sinterklaas bingo gespeeld. Om 19.00 kwam 
de Sint met 2 Pieten langs en mochten 
sommige kinderen zelfs naar voren. Daarna was het tijd voor de oudhollandse 
spellen avond met o.a spijkerslaan, sjoelen, huizenjacht en het draaiend rad! 
Wat waren er een mensen en wat was het gezellig tot in de late uurtjes.  
 
De lokaalvereniging 



 

 

PAKKETPUNT 

 
Wij willen jullie allen hartelijk 
bedanken voor de pakketjes 
die jullie bij ons ingeleverd 
hebben afgelopen jaar! 
Ook komend jaar blijven wij 
voor jullie klaar staan, en we 
hopen dat jullie ons dan ook 
weer weten te vinden.  
 
Met de feestdagen voor de deur, willen we jullie graag op de hoogte brengen 
onze aangepaste openingstijden: 
 
Maandag 26 december (2e kerstdag) GESLOTEN 
Dinsdag 27 december Geopend van 16.00 tot 21.00u 
Woensdag 28 december Geopend van 16.00 tot 21.00u 
Donderdag 29 december GESLO TEN 
Vrijdag 30 december GESLOTEN 
 
Weekend zoals altijd gesloten 
 
Maandag 2 januari GESLOTEN 
Dinsdag 3 januari GESLOTEN 
 
Vanaf woensdag 4 januari zijn we weer geopend op de reguliere openingstijden. 
Onze openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur en 
kunnen pakketjes bij ons ingeleverd worden of worden afgeleverd worden van 
DHL, DPD en GLS. 
 
We wensen jullie hele fijne feestdagen en een super 2023! 
 
Groetjes, Tom en Ilse Wezepoel 
ViaTim en Snuffelplezier 
Lyklamawei 55 

 



 

 

WER IS DIT?    
 
Wat ha  wy no wer by de ein: in Amsterdammertje yn 
Nijemardum ? 
Is de parkearoerlêst sa grut yn de Wissebuurt?  
Gelokkich fâlt dat wol wat ta, mar sa’n pealtsje yn ús 
rêstige Nijemardum fâlt dochs wol út de toan. Wie it  
him te drok yn de grutte stêd? Tocht er “kom lit my it is 
yn it hege noarden besykje”? 
No sa te sjen witte se him hjir ek wol te reitsjen; hy 
hinget nochal wat út it lead, mar dat past wol by him.      
It pealtsje is te finen op it hiem fan Henny Sterk 
Wissebuurt 15.  
De lêste droege woarst fan dit jier is foar Froukje 
Folkertsma! 
Eltsenien wer bedankt foar it meidwaan!  En fansels in 
ekstra bedankje foar ús sponser slachterij De Vries yn 
Aldemardum!  
 
 
 

                                                                                       
 
                                                                       
Wêr is de lêste foto fan 2022 te finen?   
                                                                             
Belje nei nr. 571889  
                                                                
Of stjoer in mail nei:  
                                                                   
redaksje.doarpsnijsagmail.com 
                                                                                                               
Jantsje 
 
 
 



 

 

IT HIMD FAN IT GAT 
 

Hast elkenien wurdt wolris útnoege om mei in 
kollektebus by de doarren lâns te gean en it moaie 
dêrfan is dat je mei minsken oan ‘e praat reitsje 
dy’t je noch nea moete ha. Sa trof ik yn it begjin 
fan dit jier Margriet Postma yn de Omrin. Sy en har 
man Gerard wienen drok mei tafels en stuollen 
oan it steuren yn harren nije wenning op nûmer 
42. Sy  fertelde hûndert út oer har wurk yn de 
soarch en dat fan har man, dy’t jierrenlang boer 
west hat yn Koufurderrige. Mar ek oer de kâns dy’t 
sy krigen ha om hjir yn Nijemardum in nij bestean 
op te bouwen. Wy hienen in gesellich petear, dat 
miskien folle langer duorje kind hie…. mar Gerard 

siet al yn ‘e auto….   toet-toet…  en tegearre setten sy wer ôf nei Koufurderrige 
en ik gyng in doar fierder mei myn bus.  
Wol benijd hoe’t it no mei harren giet, beslút ik om ien fan harren út te noegjen 
foar in petear yn ús Doarpsnijs. Gelokkich stiet Gerard dêr wol foar iepen en 
sadwaande mei ik op in middei by him oankomme. Ik bewûnderje it moaie hûs, 
al hielendal yn ‘e  krystsfear, en wat in moai rom hiem. Wy jouwe ús  mei kofje 
del oan in meterslange tafel… 
Wêr bisto berne? 
Ik bin op 11 febrewaris ’59 berne yn St.Nyk. Sa as dat yn dy tiid gewoan wie,  
hienen wy in grutte húshâlding mei in heit dy’t nei it wurk gyng en in mem dy’t it 
smoardrok hie mei de húshâlding. It wie dan ek in ramp doe’t wy ús mem misse 
moasten. Sy wie noch mar 48 jier doe’t sy stoar. Dochs moasten wy fierder 
sûnder har, mar dat wie net maklik. De geselligens fan in mem wie der net mear. 
Miskien hie it dêr wol mei te krijen dat ik al jong ferkearing socht. 
Wêr hasto Margriet moete? 
Yn “it Skûtsje” fan Langwar seach ik har alris en letter op de Sint Nykster Merke 
is is oanrekke tusken ús. Margriet wie in boeredo  chter út Koufurderrige.  
En it is net wer útrekke… 
Nee, it waard in echte ferkearing. Neist harren buorkerij yn Koufurderrige stie in 
dûbele wenning en nei ferrin fan tiid kaam dêr romte frij foar ús twaen.  
 



 

 

Jimme krigen ek bern? 
Wy ha fiif famkes krigen, ek in 
twaling. Spitigernôch hat ien 
derfan, ús Elbrich, mar in jier 
libbe. Har te ferlennen wie 
dreech. Soks bliuwt je net yn ‘e 
kâlde klean sitten. Letter kamen 
der noch twa jonges. De jongste, 
ús Jilke, wennet noch by ús en de 
oaren ha harren eigen paad fûn. 
 

Wat woest as bern graach wurde?  
Ik hie gjin idee, mar ik holp as jonge jonge wol gauris wat by in boer yn Follegea 
en dêr hie ik wol nocht oan. 
Watfoar oplieding hasto dien? 
Nei de legere skoalle ha ik nei de Havo west en doe’t ik dat diploma helle hie 
woe ik beslist net fierder leare. 
Dus mar gau oan it wurk? 
Ja, ik ha my oanmelden by de Boerehelp. 
En dan fertelt Gerard in hiel ferhaal oer syn boerewurk dat eins al begûn yn 
Follegea by Hindrik Folmer, dêr’t hy altyd kontakt mei holden hat. Hy waard ek 
arbeider by in boer yn Jiskenhuzen. Doe’t dat ophold rekke hy fia in útstjoerburo 
by in metaalfersinkerijbedriuw oan ‘e slach en letter dochs wer by in boer yn 
Koufurderige. Doe’t syn skoanheit him frege om mei him yn in maatskip fierder 
te buorkjen, seach Gerard kâns om einlings sels boer te wurden. Om in goed 
bestean te hawwen waard it bedriuw yn de rin fan de tiid modernisearre en 
fansels ek útwreide. Skoanheit hold op, mar Gerard syn beide jonges hienen ek 
wol “boerebloed” en dus waard in gruttere stâl boud, sadat der in goed 
ynkommen te fertsjinjen wie. Doe waard in nije wetjouwing oer fosfaatrjochten 
ynfierd mei weromwurkjende krêft en dat hold yn dat der folle minder bisten yn 
dy prachtige nije stâl molken wurde mochten….. 
De stâl kaam foar in part leech te stean? 
Dat koe fansels gjin kant út. Wy ha doe mei elkoar alle mooglikheden om troch 
te setten goed oerlein mei ferskate ynstânsjes, en besletten om ús buorkerij te 
ferkeapjen. Dat is no 2 jier lyn. 
 
 



 

 

Dus ferhúzje? 
Neist de buorkerij stiet in wenning, dy’t wy sels ferboud hienen en as 
fakânsjehûs ferhierden. Dêr’t wy earder begûnen as jong stel, ha wy doe wer in 
skoftke wenne. Wy seagen wol om ús hinne om wat oars fansels. 
En doe kaam Nijemardum yn it sicht? 
Wy fine de natoer hjir yn Gaasterlân tige moai en doe’t  Haanstra dit hûs te keap 
oanbea, fûnen wy it in boppeslach dat wy it mei him oer de keap iens wurde 
koenen. Ofrûne maart binne wy hjir komd te wenjen.   
Watfoar wurk dochsto no? 
Ik wurkje no 4 moarnen yn ‘e wike by in Fiskdroegerij yn Wâldsein. Dat bedriuw 
sâltet en droeget farsk fongen fisk. Dêrnei wurdt dy fisk ynferzen en ferpakt en 
útfierd nei ferskate lannen, ek nei Ruslân en Oekraïne. Dizze “stokfisk” wurdt  
dêr iten as in lekker hapke by de “buorrel”, krekt sa’t wy sjips ite.   
Hast ek hobby’s? 
Ik mei graach sporte: 
rinne, drave en fytse. 
De omjouwing is hjir 
prachtich om soks te 
dwaan. Myn grutste 
hobby, miskien kin ik 
better sizze myn passy 
is muzyk en dan 
benammen it sjongen. 
Ik bin lid fan it koar 
“Om ‘e Nocht” fan 
Wâldsein. Wy ha 17 leden en sj  onge popmuzyk mei begelieding fan in 
muzykformaasje. Gerard fertelt tige entûsjast oer de groep en ik krij in filmke oer 
harren optreden yn Talmahiem yn Balk te sjen en te hearren. As je sjogge hoe 
bliid ‘t dy minsken en wy fan it mei elkoar sjongen wurde. Sjongen ferbynt! 
Derneist bin ik ek begûn mei gitaarspyljen. Klassike muzyk kin ik ek fan genietsje. 
Myn hert begjint suver mei te sjongen Gerard, mar komsto ek noch oan lêzen 
ta? 
Wy lêze de “papieren” Ljouwerter Krante en ja,  it Doarpsnijs ek, mar op it heden 
gjin boeken, faaks komt dat letter noch. 
Sjogge jimme nei de t.v.? 
Nei it sjoernaal en wol nei Omrop Fryslân. Fia Netfliks sjogge wy films lykas 
Breaking Bad, dat is in misdieddrama, en folgje wy ek Skandynavyske searjes. 



 

 

Folgje jimme it wrâldnijs? 
Ja, dêr kinne wy net omhinne. It is in spannende tiid. De measte 
praatprogramma’s mei ynformaasje en fyzje op it nijs, kinne ús net sa bekoare. 
Ha jimme al sosjale kontakten yn Nijemardum? 
Dat binne wy oan it opbouwen, mar wy hienen daliks al in begjin want de famylje 
Sibe Brouwer, hjir foar ús oer, kenne wy al jierren. Sy wennen earder ek yn 
Koufurderrige. 
No’t jimme gjin boer mear binne, ha jimme fêst mear tiid om op fakânsje? 
Jawis, ôfrûne simmer ha Margriet en ik it Pieterpad fan Pieterburen nei 
Maastricht fytst en wy ha ek noch nei Turkije west. 

Wêr kinst net bûten? 
Dêr hoecht Gerard net oer nei te 
tinken…..:  Kofje en Muzyk! 
Hast ek winsken ? 
Sûnens en wolwêzen, benammen 
foar de bern en bernsbern, giet 
boppe alles, mar fierder…..? Ik soe 
it net witte. 
Wolsto noch wat oan Nijemardum 
kwyt? 
It fielt ús hjir wol fleurich oan, ek al 

is hjir gjin kroech. Hjir is wol in moai doarpshûs en dat is gesellich. Ik kom dêr 
omdat ik krekt lid wurden bin fan de biljertclub. Wy hoopje gewoan troch ússels 
te bliuwen en iepen te stean foar in oar, op in noflik libben yn Nijemardum. 
 
No minsken, ik tink dat wy wiis wêze meie dizze nije doarpsgenoaten, want de 
fleur en de enerzjy om wat te ûndernimmen, spat der fanôf. 
 
Annie 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SNELHEID ANALYSE WYTLÂNSDYKJE 
 
Laten we in de eerste plaats nogmaals benadrukken dat we allemaal heel erg blij 
zijn met de renovatie van het Wytlânsdykje. Een enorme verbetering. 
Juist omdat alles er nu zo strak bij ligt hebben we bedacht eens een snelheid 
meting van de oude situatie te vergelijken met de nieuwe situatie. 
Dit levert onderstaande tabel op. 

Het gaat hier om inkomend verkeer vanaf de 
Hege Bouwen. 
Met name waar het gaat om snelheden die 
boven de 50 km. per uur liggen zien we een 
duidelijke toename van het aantal 
automobilisten die de verleiding niet kunnen 
weerstaan. 
Voor de goede orde, de meting is precies bij 
binnenrijden van de bebouwde kom. 
Ruim 28% van de automobilisten komt binnen 
met een snelheid van 51 km. of meer tegen 

22,6% in de oude situatie. De snelste bereikte zelfs een snelheid van 92 km per 
uur op 20 sept. Jl. om 19.53 uur. Aangezien het Wytlânsdykje een weg is dat 
voornamelijk door bestemmingsverkeer wordt bereden, mag ook worden 
aangenomen dat het hier voor een (groot) deel eigen inwoners betreft. 
Bij dezen dan ook alvast de oproep aan ons allen om je aan de snelheid te 
houden. 
 
Aangezien we ook op de Hege Bouwen van tijd tot tijd onverantwoorde 
snelheden meten bij de splitsing met het Wytlânsdykje hebben we inmiddels 
contact met onze wijkagent opgenomen. Overleg volgt om te kijken wat voor 
mogelijkheden er zijn om (fatale) ongelukken te voorkomen. 
 
Bestuur Dorpsbelang 

 
 
 
 



 

 

OALJEKOEKE-AKSJE 
  
It is hast safier. Sneon, yn de betide moarn, begjinne de tariedingen foar de 
oaljekoeke-aksje. 
De bestellingen binne wer binnen en wy geane wer los. 
Al in pear jier ha wy bakt foar de âlderein; wy ha twa prachtige boatreiskes 
makke! 
Dit kear giet de opbringst nei in jonkje fan fiif; David Tuinstra út Aldemardum. 
Doe’ t syn mem 19 wiken swier wie, is der TTS ûntstien. Sy moast doe sa gau as it 
koe nei it LUMC foar in laserbehanneling. Op de echo’ s dêrnei wie te sjen dat 
David syn fuotten net mear fierder groeiden. 
By syn berte, hy is ien fan in twilling, is it ûnderste diel fan beide fuotten 
amputearre. 
Syn âlders binne yn kontakt kaam mei it Mentelity Foundation. Jimme kinne dêr 
alles oer lêze op it ynternet. David hat sûnt koart ‘ blades’ en kin no wer 
meidwaan. Hy kin wer rinne, tik boartsje en is folle blider as foarhinne. Dy blades 
koste 20.000 euro. Hy kriget mar ien pear fergoede en sparret no foar nóch in 
pear want hy sil fêst wol wer ris in pear nedich ha. De teller stiet no  
(21 desimber) al op 17.000 euro, dus is hy al in hiel ein op wei. 
Wy wolle graach helpe om syn dream te ferwêzentlikjen. 
Jimme dochs ek? 
Oant 31 desimber op Lyklamawei 49! 
  
Ut namme fan it oaljekoeke-kommitee, 
Coby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SNEEUW 
 
We hebben al even kunnen genieten van het ijs en de meesten hopen dat ze 
deze winter nog eens kunnen schaatsen. We willen u vragen of u of u uw stoep 
sneeuw- en ijsvrij wilt maken voor de diverse bezorgers.  
Niet alleen de bezorgers hebben hinder van de sneeuw. Ook voor ouderen en 
hulpbehoevenden kan sneeuw en gladheid een probleem opleveren, omdat zij 
niet altijd in staat zijn hun oprit en stoepje sneeuwvrij te maken. Wat zou het 
dan fijn zijn dat er buren of familieleden bereid zijn om dit voor hen te doen. 
Vaak een kleine moeite, maar een groot plezier! Alvast bedankt! 
 
Dorpsbelang Nijemardum 
 
 
 

INFORMATIEAVOND - ALLES WAT JE WILT WETEN OVER 
WARMTEPOMPEN 
Woensdag 15 februari van 20:00 – 22:00 uur 
 
Uit de enquête welke was uitgezet ten tijde van de 
uitnodiging voor de eerdere succesvolle 
energieavond, kwam de wens voor alternatieve 
warmtebronnen duidelijk naar voren.  
Vooral de vraag naar een warmtepomp kwam hier 
duidelijke naar voren, waaraan we graag een 
vervolg willen geven. 
 
Graag nodigen we u uit voor een vervolgavond 
toegespitst op warmtepompen op woensdag 15 februari. Deze avond zal 
volledige worden geweid aan de verschillende type warmtepompen die er te 
verkrijgen zijn, met de voor-/nadelen per type, als mede de kosten/baten die 
hiermee gemoeid gaan.  
 
We zien u graag op woensdag 15 februari om 20 uur in het Dorpshuis! 
 
 



 

 

Thermografische quick scan middels een warmtecamera 
Heeft u uw huis al goed geïsoleerd maar zou u dit graag nog zou willen 
verifiëren, dan is een thermografische quick scan een goede optie. Middels een 
warmtecamera, worden warmte lekken snel en duidelijk inzichtelijk. 
 
Via Tûk Wenjen kunt u een warmtescan door een 
adviseur laten uitvoeren, welke samen met u een 
rondje rondom de woning loopt om 
warmte/energieverlies in beeld te brengen. U kunt 
meteen meekijken en krijgt uitleg over de lekken en 
de te nemen maatregelen. Een warmtescan neemt 
grofweg 30 minuten in beslag. 
 
Met een kortingsvoucher die u ook hier kunt 
aanvragen, kost dit slechts €25,-   
U kunt de kortingsvoucher als mede de warmtescan aanvragen via de website 
van Tûk Wenjen. Ga in de menu optie naar; Diensten -> Koopwoning -> 
Thermografische quick scan.  U kunt ze natuurlijk ook bereiken via nummer  
14 05 14. 
 
Naast de thermografische quick scan, kunt u bij hen ook een isolatie onderzoek 
en een CV-ketel check aanvragen, waarvoor ook kortingsvoucher beschikbaar 
zijn. 
 
Isolatiewaarde huurwoningen 
Uit de eerder gehouden enquête in oktober, kwam de vraag naar voren met 
betrekking tot de isolatiewaarde van de huurwoningen in Nijemirdum van 
Woningcorporatie Dynhus. Wij hebben deze vraag aan hen voorgelegd, waarop 
wij de volgende reactie ontvangen; “Woningcorporatie Dynhus heeft reeds in de 
afgelopen jaren alle moderne isolatievormen, als hr++ glas, spouw-, dak & 
vloerisolatie aangebracht. Voor vrijwel hun gehele woningaanbod is het 
energielabel vastgesteld op energielabel A, waar zij dan ook trots op zijn.” Indien 
u hier verder nog vragen over hebt, kunt u contact opnemen met 
Woningcorporatie Dynhus. 
 
 
 



 

 

MELKBUSSEN 
 
In Doarpsnijs 467 van november 2022 staat een artikel over melkbussen. Volgens 
dit artikel zou de getoonde melkbus van veehouder H. Hospes zijn geweest die 
aan de Hoitebuorren heeft geboerd. Hoewel dit strikt genomen juist is, vermeld 
het plaatje op de bij het artikel getoonde melkbus de naam MH Hospes, niet die 
van H Hospes. Dit vraagt om een nadere verklaring. 
MH Hospes, oftewel Meine Hendriks Hospes was de vader van de genoemde 
Hendrik Hospes. Hij kocht de boerderij van de Maatschappij Gaasterland in 1916. 
Na zijn overlijden in 1965 zetten Hendrik en zijn zuster, beiden vrijgezel, de 
boerderij voort. In 1986 hingen zij hun klompen in de wilgen en verkochten de 
boerderij aan Pieter Runia. Het is leuk om te horen dat Runia de melkbussen tot 
op de dag van vandaag heeft bewaard en dat tenminste één ervan inmiddels een 
tweede leven heeft gekregen in de verzameling van Melle van der Goot. 
Mijn interesse voor uw verhaal en voor de melkbus vindt zijn oorsprong in mijn 
afkomst. Ik ben een kleinzoon van de broer van Meine, Jacob Hendriks Hospes. 
Sinds 2 jaar ben ik bezig de familiestamboom te actualiseren en aan te vullen 
met verhalen over de verschillende familieleden. Het dorp Nijemirdum speelt 
daarin een bijzondere rol. Rond 1900 woonden er verschillende familieleden 
langs wat nu de Lyklamawei heet. Hun verhalen vullen menig bladzijde in het op 
stapel staande boek over de familiegeschiedenis van het Gaasterlandse geslacht 
Hospes. 
Behalve de melkbus van omke Meine heeft ook een 
melkbus van zijn broer Jacob de tand des tijds 
doorstaan. Die vervult heden ten dage een 
decoratieve functie bij mij thuis. Helaas moet deze 
melkbus de naam van zijn vroegere eigenaar 
ontberen. 
Wellicht is dit een mooie aanvulling op uw leuke 
verhaal over de melkbus van Hendrik Hospes. 
  
Met vriendelijke groet, 
Hendrik J.C. Hospes (Den Haag), 
kleinzoon van Jacob Hendriks Hospes, evenals zijn broer Meine opgegroeid langs 
wat nu de Lyklamawei is. 
 



 

 
 



 

 

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     
 
31 desimber oaljekoeke-aksje op Lyklamawei 49 fan 9.00 oant  

13.00 oere. 
 

  1 jannewaris  ôfstekken fjoerwurk 
 
  1 jannewaris  Ald en Nij yn it Doarpshûs 
 
  1 febrewaris   ledegearkomste Doarpsbelang 
 

  4 febrewaris  coverband Endorfine yn it doarpshûs 
 
15 febrewaris  doarpsbelang: ynformaasjejûn enerzjy  
 
18 febrewaris  bernemiddei +  jûns pubkwis 
 
24/25 febrewaris SV NOK 50 jier 

 
22 maart   ledegearkomste lokaalferieniging 
 
25 maart   útfiering Toanielclub 
 
22, 23 en 24 juny doarpsfeest 
 
 
 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 26 jannewaris  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 18 jannewaris 
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com  
 

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

