
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

DOARPSNIJS 
 

Nûmer 46 9               jannewaris 2023 



 

 

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 
 Rianne Witteveen  Wytlansdykje 10 illustrator 
 Sjoukje Kramer   Wissebuurt 12  yn elkoarsetter 
 

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,  0620548535 of  

www.defryskemarren.nl/melding 

http://www.nijemardum.nl/
mailto:Dorpsbelangnijemirdum@gmail.com
mailto:patrick.bottinga@politie.nl
http://www.politie.nl/
mailto:r.zijlstra@defryskemarren.nl
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STOARN  

 
Rinnie Hoekstra- de Vries stoarn 29 desimber 2022 
leeftiid 87 jier. 
 
 

 
 
BEDANKT 

 
Graach wolle we elkenien hertelik tank sizze foar alle lokwinsken, kaartsjes en 
blommen dy’t wy krigen hawwe foar ús fyftich jierrich houliksjubileum. Wy 
hawwe in hiele mooie dei hân, dêr’t we oprjocht tankber foar binne. 
 
Gert en Tjaltje Beukens 
 
 
 

NOTULEN DORPSBELANG LEDENVERGADERING DINSDAG  
15-03-2022 IN HET DORPSHUIS 
 
Bestuursleden aanwezig: Jeannet Bekedam, Tiny Wildschut, Paul Rienstra, 

Hedwig Beukens, Jan Deinum en Froukje prins. 
Bestuursleden afwezig:  Thys Laffra. (met kennisgeving) 
Leden aanwezig:  31 
Leden afwezig: Wiepkje Holtrop, Sjoukje Kramer en Ina Visser. 

(met kennisgeving) 
Overig aanwezig: Sytse Bauhuis (PvdA), Geeske Homma (CDA), 

Catharina Zeldenrust (Dorpencoördinator) Dirk 
Hebing (Wijkagent), Patrick Bottinga (Nieuwe 
wijkagent), Ruurd Zijlstra (Wijkbeheerder). 

Overig afwezig: Sytse Holtrop (CU) en Irona Groeneveld 
(Wethouder) met kennisgeving. 

 
 



 

 

Opening 
Jeannet opent om 20.07 uur de vergadering . 
In haar openingswoord refereert Jeannet aan haar opening van twee jaar 
geleden. We vierden toen 75 jaar vrijheid en dat we dat moeten blijven vieren. 
Zie hoe de wereld er nu bij ligt. In de afgelopen twee jaar zijn we getroffen door 
de corona pandemie. Gelukkig op dit moment afnemend, maar wat een verdriet 
en tweespalt heeft het onder de mensen opgeleverd. Jeannet spreekt de hoop 
uit dat de verbinding tussen de mensen zich zal herstellen. 
En dan is er ook nog oorlog uitgebroken in Europa. Miljoenen mensen ontheemd 
en op de vlucht. We hebben geen idee hoe het verder gaat, maar we weten wel 
dat we altijd kunnen helpen. Op wat voor manier dan ook. Hiermee is de 
vergadering geopend. 
 
Mededelingen 

- Op de agenda wordt het punt “wenjen” toegevoegd. 
- Ingekomen brief van een oud inwoner van Nijemirdum. Deze vraagt 

wanneer er weer een reünie op de planning staat. Gezien de 
onzekerheid v.w.b. de corona pandemie heeft het bestuur vooralsnog 
geen plannen om op korte termijn iets in die richting op poten te zetten. 
De voorzitter vraagt of er leden zijn die wel alvast zich willen melden 
voor een reünie commissie. Niemand meldt zich spontaan aan. 

- Dorpsbelang heeft kortgeleden bericht ontvangen van de firma Smals. Zij 
willen op termijn met nieuwe voorstellen komen om alsnog te komen tot 
zandwinning in het IJsselmeer. 
Dit bericht is voor kennisgeving aangenomen. 

- Van de firma Vermillion is een verslag ontvangen over de werkwijze 
aangaande het bodemonderzoek dat in december jl. in onze regio is 
uitgevoerd. 
Is voor kennisgeving aangenomen. 

- Er zijn dit jaar geen notulen van de vorige ledenvergadering te 
behandelen. De ledenvergadering heeft i.v.m. de corona pandemie vorig 
jaar schriftelijk plaatsgevonden. 
Alle door inwoners gestelde vragen zijn vorig jaar in een aantal nummers 
van de dorpskrant beantwoord. 

- De voorzitter bedankt alle vrijwilligers die zich de afgelopen periode op 
wat voor manier dan ook hebben ingezet voor onze gemeenschap. 

 



 

 

Vervolgens krijgt wijkagent Dirk Hebing het woord en kondigt tot ieders 
verrassing zijn vertrek aan na 11 jaar wijkagent te zijn geweest in onze regio. 
Hebing spreekt van een prettige tijd en stelt zijn opvolger Patrick Bottinga voor. 
Op een vraag uit de vergadering wat een wijkagent precies doet is zijn antwoord 
dat de wijkagent vaak niet zichtbaar is, maar achter de schermen worden vele 
kleine en grotere problemen in de samenleving opgelost. Als voorbeeld noemt 
hij huiselijk geweld. 
Omdat zijn afscheid onverwacht is zijn er geen bloemen, maar deze gaan zeker 
nog komen. 
 
Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag is opgesteld door secretaris Jan Deinum en wordt voorgelezen 
door Froukje Prins. 
Er zijn geen op- of aanmerking n.a.v. het jaarverslag. 
 
Financieel verslag Dorpsbelang en feestcommissie 
Penningmeester Hedwig Beukens neemt het verslag met de vergadering door en 
geeft hier en daar toelichting. Er is een exploitatie tekort van € 181,46. 
 
Jorina de vries neemt met ons het financiële verslag door van de feestcommissie 
Zij boeken een positief resultaat van € 40,52. 
 
Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen op beide verslagen. 
 
Gerrie van de Veen heeft samen met Feikje Draaijer de boeken gecontroleerd en 
in orde bevonden. 
De vergadering verleent hierop het bestuur decharge voor het gevoerde 
financiële beleid en verslaglegging. Gerrie van der Veen verlaat de kascommissie 
en Rienk Nadema biedt zich aan als opvolger. 
 
Verslag feestcommissie en tuincommissie 
Jorine de Vries meldt dat 2 nieuwe leden in het bestuur hebben plaatsgenomen, 
te weten Gerben Swart en Baukje Bult. 
Voorts kondigt zij een aantal activiteiten aan die dit jaar gepland zijn. 
 
Minke Janny Keulen doet namens de tuincommissie verslag en meldt dat de 
tuinen in Nijemirdum afgelopen jaar 3x zijn bekeken en beoordeeld. Hierbij 



 

 

worden diverse aspecten meegenomen zoals verscheidenheid aan planten, 
kleur, onderhoud en totaalplaatje. 
Uiteindelijk komen zij tot de volgende uitslag: 

1. Roelof en Gerrie van der Veen. 
2. Johannes en Anne van der Goot. 
3. Wiebren en Jeltje Hoekstra. 

 
Nieuws vanuit gemeente de Fryske Marren 
Ruurd Zijlstra geeft toelichting op de fixi-app waarmee inwoners klachten- en of 
opmerkingen richting de gemeente kunnen sturen. 
 
Frans Gerritsma maakt tijdens dit agendapunt bezwaar namens de oudere 
inwoners dat de gemeente een vragenlijst stuurt over hun welbevinden en 
vervolgens aangeeft dat hier online op geantwoord kan worden. Gevolg is dat 
velen hier niet aan meewerken omdat ze niet bekend zijn met computer. De 
gemeente neemt hier nota van. 
 
De voorzitter meldt nog dat getracht is het Jeneverdykje beter begaanbaar te 
maken, maar dat dit niet het resultaat heeft gehad waarop gehoopt. Evengoed 
veel dank aan Roelie Veen en Albert Bekedam die hier veel tijd in hebben 
gestoken. Wellicht zijn er in de toekomst nog mogelijkheden om hier iets aan te 
doen. 
 
Pauze 
Iedereen wordt van een tweede kop koffie of thee voorzien. Met dank aan de 
vrijwilligers die onze nieuwe beheerder Douwe Dijkstra hierbij ondersteunen.  
Douwe Dijkstra stelt zich na de pauze even kort voor aan de aanwezigen voor 
zover ze hem nog niet hebben ontmoet. 
 
Wenjen 
De gemeente de Fryske Marren heeft in december een presentatie gegeven over 
de procedure woningbouw. Deze procedure heeft de naam “Build to order” 
gekregen. 
In het kort komt het er op neer dat initiatieven voor woningbouw van onderop 
moet komen en dat de gemeente pas in actie komt als plannen vergevorderd en 
een zeer grote mate van zekerheid hebben dat het door kan gaan. Plannen 
kunnen komen van particulieren, projectgroepen, projectontwikkelaars etc. 



 

 

 
Rienk Nadema stelt, dat als er gebouwd zou kunnen worden, dit in beperkte 
mate zou moeten en liefst voor lokale inwoners.  
In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat de vergadering kiest voor 
gefaseerde uitbreiding van het aantal woningen in Nijemirdum. 
 
Witteveen van Wytlânsdykje vraagt zich af of er wel vraag is naar woningen. Het 
huis waar zij in wonen heeft geruime tijd te koop gestaan. 
 
Yme Wiersma heeft de ervaring dat projecten te lang duren. Huurwoningen die 
ooit wel gepland stonden  zijn hierdoor niet doorgegaan.  
 
Albert Bekedam vraagt zich af waarom het woningbouwproject in Oudemirdum 
zo lang duurt. Dit is een project volgens de laatste procedure en toch al weer 
langer dan 2 jaar bezig. Dit hangt waarschijnlijk op wijziging van het 
bestemmingsplan. 
 
Op de vraag wat de vergadering verstaat onder “leefbaarheid in de 
gemeenschap” worden sociale omgang met elkaar genoemd. Dit kan in allerlei 
vormen zoals sport, vereniging, kerk, school, dorpshuis etc. 
 
Frans Gerritsma pleit voor een nieuwe dorpsvisie. 
Een goed plan dat helder aangeeft waar het naartoe wil en dat door veel mensen 
wordt ondersteund heeft een betere kans van slagen. 
 
Nijemirdum heeft sinds 2009 nog steeds de beschikking over een “stichting 
wenjen”. Op papier hebben Frans Gerritsma en Yme Wiersma hierin zitting. 
Voorheen zat ook Rob Taks in deze stichting. 
Deze stichting lijdt momenteel een leeg bestaan en Yme en Frans willen officieel 
uit deze stichting treden. Dorpsbelang gaat kijken of we de stichting in leven 
kunnen houden door er twee bestuursleden van Dorpsbelang in te benoemen. 
Op het moment dat de stichting weer actief zou kunnen worden kan dan 
bepaald worden wie hiervoor officieel gevraagd gaan worden. 
De voorzitter bedankt de heren Wiersma en Gerritsma en biedt een kleinigheid 
aan voor de vele werkzaamheden die ze hebben verricht. 
 
 



 

 

Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jeannet Bekedam en Jan Deinum. 
Het bestuur stelt voor te benoemen Jellie Zijlstra en Tom Wezepoel. 
Zij worden middels handopsteken unaniem gekozen. 
 
Thys Laffra is aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Thys te 
herbenoemen.  
De vergadering stemt hier middels handopsteken unaniem mee in. 
 
Het is de bedoeling dat Jellie de nieuwe secretaris wordt en Paul wordt 
voorzitter. 
Tom gaat volgend jaar Hedwig opvolgen als penningmeester. 
Jellie en Tom stellen zich kort voor. Jeannet spreekt Jan Deinum toe en bedankt 
hem voor 3 jaar inzet voor Dorpsbelang. Wegens verhuizing naar Balk is Jan 
afgetreden 
Hedwig spreekt Jeannet toe en roemt haar om haar tomeloze inzet en 
enthousiasme sinds ze in 2015 in het bestuur kwam. Onder haar leiding kwam 
o.a. de herinrichting van Nijemirdum tot stand en wordt de toren ’s avonds in de 
schijnwerpers gezet. 
Ook heeft Jeannet een groot aandeel gehad in de totstandkoming van het 
dorpsontbijt, oud en nieuw viering en kwam ook het corona presentje uit haar 
koker. 
 
Rondvraag 
Rienk Nadema excuseert zich dat hij de vraag stelt op de verkeerde vergadering, 
maar zou graag zien dat dorpshuis nu eindelijk eens een goede microfoon 
aanschaft. Het is vanavond weer huilen met dat ding. Voorts constateert Rienk 
dat hij een veel betere bereikbaarheid heeft nu er glasvezel ligt. Hij is tevreden. 
 
Tom Wezepoel daarentegen klaagt dat hij nog steeds erg slecht bereik heeft met 
zijn mobiele telefoon. Hij hoopt in de nabije toekomst 112 niet nodig te hebben 
want dat zou wel eens een probleem op kunnen leveren. Op sommige plekken in 
Nijemirdum schijnt de bereikbaarheid inderdaad slecht te zijn. 
 
Yme Wiersma wordt juist door 112 gebeld terwijl er niets aan de hand is. 
De wijkagent legt uit hoe de procedure normaal gesproken is en begrijpt het ook 
niet. 



 

 

Wel raad hij aan om 112 bij voorkeur en indien mogelijk met de vaste telefoon te 
bellen. 
 
Wiebren Hoekstra beklaagt zich over de slechte afwerking van de aansluiting 
Wytlânsdykje en Lyklamawei. Hier is overdwars een stuk asfalt uit het wegdek 
gehaald en in stukken terug geplaatst. 
Echter, de stukken liggen er schots en scheef in. 
De voorzitter haakt hier op aan door op te merken dat het bestuur overleg met 
de gemeente heeft aangevraagd over de staat van het Wytlânsdykje en dan met 
name de bermen. Het is inmiddels bijna onverantwoord om fietsers over deze 
weg te laten fietsen. 
 
Janny Feenstra vraagt of in genoemd overleg Nij Amerika niet wordt vergeten 
mee te nemen omdat daar dezelfde problemen spelen.  
Voorzitter antwoord dat alle wegen en bermen rondom Nijemirdum 
voortdurend onderhevig zijn aan schade, maar dat het onmogelijk is om alles 
tegelijk op orde te brengen. 
 
Sluiting 
Om 22.15 uur sluit Jeannet de 
vergadering en dankt iedereen voor 
het in haar gestelde vertrouwen. 
De aanwezigen worden uitgenodigd 
om onder het genot van een hapje en 
een drankje nog even na te praten. 
 
Paul Rienstra 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJEMIRDUM 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering 
op woensdag 1 februari 2023 om 20:00 uur in het Dorpshuis van Nijemirdum. 
 
AGENDA: 
 
  1.  Opening. 
  2.  Mededelingen en ingekomen stukken. 

 Bericht van Arriva m.b.t. schrappen van de dienstregeling. 

  3.  Notulen van de ledenvergadering van 15 maart 2022. 
  4.  Jaarverslag 2022. 
  5.  Financieel verslag Dorpsbelang en Feestcommissie. 
  6.  Verslag van de Feestcommissie en de Tuincommissie. 
Pauze 
  7.  Aanpassing zichtbaarheid begraafplaats. 
  8.  Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en niet herkiesbaar: Hedwig Beukens (penningmeester) en 

Tiny Wildschut (lid) aftredend en herkiesbaar.      

 Voorstel nieuw bestuurslid: Mieke Koot. 

  9.  Rondvraag. 
10.  Sluiting. 
 
Namens het bestuur van het Dorpsbelang, 
Jellie Zijlstra, secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BALANS PER 01-01-2022

Spaarrekening 8.788,10€     kapitaal

Rekening-courant 899,27€       

Kas -€             + +

Totaal 9.687,37€    9.687,37€    

RESULTATEN REKENING 2022

INKOMSTEN UITGAVEN

Rente spaarrekening 0,88€             KVK 0,01€           

Contributie leden 1.540,00€      Cadeaus/sponsoring/advertenties 192,10€       

Dorpskrantje 667,50€         Vergaderkosten 992,25€       

Subsidie gemeente 1.823,25€      Ledenvergadering 464,30€       

Dorpsontbijt 282,00€         Webhosting 132,29€       

Energiebeurs 500,00€         Dorpskrantje 1.145,18€    

Oud en Nieuw 195,00€         Tuincommissie 8,00€           

4 mei 48,25€         

Avond vierdaagse 15,48€         

Vis wedstrijd 73,35€         

Contributies en abonnementen 40,00€         

Dorpsontbijt 393,43€       

Energiebeurs 557,95€       

Reanimatiecursus 294,00€       

Oud en Nieuw 512,50€       

Kosten bank 193,65€       

Negatief saldo 54,11-€         

Totaal 5.008,63€      Totaal 5.008,63€    

BALANS PER 01-01-2023

Spaarrekening 8.788,98€      kapitaal

Rekening-courant 844,28€         

Kas -€               +

Totaal € 9.633,26 9.633,26€    

penningmeester: H. Beukens-Eiling

FINANCIEEL VERSLAG 2022 DORPSBELANG NIJEMIRDUM



 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG FEESTCOMMISSIE NIJEMIRDUM 
2022   

         

    Inkomsten  Uitgaven  Saldo 

         

Saldo Rabo 1-1-2022       € 743,53 

         

Kosten Rabobank      €       87,63    

Kosten PubQuiz      €       69,95    

Kosten PubQuiz 2023     €       19,95    

Opbrengsten BBQ    € 1.342,50      

Kosten BBQ      € 1.414,85    

Kosten Pompoen snijden     €       17,62    

Kosten lokaalvereniging     €     412,40    

         

         

Saldo 31-12-2022       €   63,63 

         

                  

         

Saldo Kas 1-1-2022       €   24,70 

         

Opbrengsten pubquiz   €       63,00      

         

         

Saldo Kas 31-12-2022      €    87,70  

 
 
 
 
 
 



 

 

PUBQUIZ EN KINDERMIDDAG 18 FEBRUARI 
 

Op 18 februari wordt er weer een leuke activiteit georganiseerd! In de middag is 
er een kinderbingo. De kinderbingo start om 15.30 en na afloop eten we met 
iedereen patat! Rond 17.45 is de kinderactiviteit afgelopen.  
 
In de avond is er weer een pubquiz. De zaal is open om 19.30 uur en om 20.00 
uur start de quiz. De entree is 2 euro per persoon. Er kunnen weer leuke prijzen 
gewonnen worden! Per team maximaal 6 personen en opgave is gewenst. Dit 
kan bij iemand van de feestcommissie of door even een mailtje te sturen naar 
fcn1948@gmail.com  

Als je geen team hebt, maar toch graag mee wilt doen. Kom dan vooral die 
avond naar het dorpshuis en dan kun je nog met andere mensen een team 
vormen.  
 
Graag tot ziens op zaterdag 18 februari in het dorpshuis! 
 
De Feestcommissie 
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BESTE SPORTVRIENDEN 
 

23 Februari 2023 is het precies 50 jaar geleden dat de omni-sportvereniging (een 
vereniging met meerdere afdelingen) SV NOK is opgericht. Van oudsher waren 
dit de afdelingen Gymnastiek, Voetbal en Volleybal. In 1992 is hier de afdeling 
Tennis bijgekomen. Deze mijlpaal kunnen we natuurlijk niet stilletjes voorbij 
laten gaan en willen dit graag vieren met iedereen die NOK een warm hart 
toedraagt op vrijdag 24 en zaterdag 25 februari 2023. Alle activiteiten zullen 
plaatsvinden in het dorpshuis in Oudemirdum.  
 

De vrijdag zal in het teken staan van de jeugdleden tot 16 jaar.  
In de middag is er voor de kinderen tot 8 jaar een theatershow en voor de jeugd 
van 8 tot 16 jaar is er een parcours waar zij in groepen tegen elkaar kunnen gaan 
lasergamen. Rond 18.00 uur gaan we eten en wordt er afgesloten met een disco.  
Deze begint met een ouderwetse kinderdisco die later overgaat in muziek voor 
oudere jeugd en volwassenen. Hierbij is iedereen die betrokken is bij NOK 
welkom.  
 

De zaterdagmiddag zal er een officiële opening voor genodigden plaatsvinden.  
Deze genodigden zullen bestaan uit de huidige bestuursleden, de oud-
hoofdbestuursleden en zij die langere tijd als afgevaardigde vanuit een afdeling 
hebben meegedraaid in het hoofdbestuur, de oprichters, de ereleden en 
iedereen die lid van verdienste (25 jaar onafgebroken vrijwilliger) is van de 
sportvereniging. 
  
Om 18.30 is er een warm-koud buffet voor iedereen inclusief partner die op wat 
voor manier dan ook betrokken is bij NOK. Dus ook mensen die niet uitgenodigd 
waren voor het officiële gedeelte. Voor het buffet is het gewenst dat je een mail 
stuurt naar hoofdbestuursvnok@gmail.com om door te geven dat je komt en 
met hoeveel personen. De kosten hiervan zijn € 15,- p.p., dit is incl. 2 
consumptiemunten. 
 

Na het eten is er voor iedereen vanaf 20.00 uur een gezellige avond met muziek 
van Grytz en Grize samen met hun band. Tegen de tijd zal er nog verdere 
informatie als tijden en opgaves worden gecommuniceerd.  
We hopen op een grote opkomst en een gezellig weekend.  
 
Namens het hoofdbestuur SV NOK,  J. de Vries 

mailto:hoofdbestuursvnok@gmail.com


 

 

LEDENVERGADERING “DE LAATSTE EER” TE NIJEMIRDUM  
  
Uitnodiging voor de ledenvergadering van de uitvaartvereniging   
welke gehouden wordt op Woensdag 8 maart in het dorpshuis te Nijemirdum. 
Aanvang: 20.00 uur.  
  
Agenda  

 

1. Opening 

2. Mededelingen en vast stellen agenda 

3. Notulen ledenvergadering 2022 

4. Jaarverslag secretaris  

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Bestuursverkiezing: 
 *Aftredend en herkiesbaar: Mw. I. Vellinga 

Leden kunnen tot aanvang van de vergadering met een voorstel voor 
een    
tegenkandidaat komen 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

Wanneer kinderen van leden de 18 jarige leeftijd bereiken zijn ze niet meer 
automatisch lid. Ze krijgen een bezoekje van 1 van de bestuursleden om lid te 
worden. Ze kunnen zich ook aanmelden bij één van de bestuursleden.  

  
Wilt u bij verhuizing of als er één van de kinderen (als ze lid zijn) het huis uit gaat, 
dit doorgeven aan de penningmeester: Piet Rienstra,  Omrin 2.  
  
  
Namens het bestuur 
 

 



 

 

TOANIELKLUB NIJEMARDUM IS WER LOS 
 
Sûnt septimber, foarich jier, is de toanielklub fan Nijemardum drok oan it 
oefenjen yn it Doarpshûs. 
It stik dêr’ t it om giet is in kluchtich blijspul yn trije bedriuwen en skreaun troch 
Carl Slotboom. Abele Krist hat it yn it Frysk oersetten en it hjit: Boerebûnt en 
reade lampen. 
Yn it earste bedriuw komme wy yn de kunde mei Dolly en Betty, twa froulju mei 
it âldste berop fan ‘ e wrâld. Se hiere in wenning mar de saken geane net sa goed 
dus beslute se om in keamer te ferhieren. 
Kobus Bûtendyk, in sloechslimme boerefeint, dy’ t foar syn faam Klaske en har 
bemuoisike mem op ‘ e rin is, komt op de keamer ôf sûnder te witten wêr’ t de 
froulju harren jild mei fertsjinje. Dolly en Betty dogge harren dêrom foar as 
fysioterapeuten. As der klanten om ‘ e hoeke komme, wurde de situaasjes en 
petearen in tizeboel. 
De útfiering fan dit blijspul is op sneon 25 maart yn it Doarpshûs fan Nijemardum 
en in wike letter, op 1 april ( nee, dit is gjin grapke) spylje wy it yn de Bining yn 
Sondel. 
Set dizze data op jim kalinder! En folgje Facebook foar it lêste nijs. 
  
Coby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

WER IS DIT?    
 
Wy as redaksje tochten dat it lêste riedsel 
fan foarich jier miskien wat te dreech wie, 
mar dat foel ta!  It lytse fytske tsjin de 
muorre is fan Egge en Janke Reinsma...mar 
Egge en Janke ha  Nijemardum ynruile foar 
Aldemardum en ha it fytske net meinaam .                                                      
No stiet it dêr... iensum op Nij Amerika 6. 
De nije bewenners,  fam. Muller,  binne fan 
doel om yn de takomst nei Nijemardum te 
ferhúzjen... mar ja, dêr hat  it fytske no neat 
oan. 
De earste droege woarst fan 2023 bliuwt diskear net yn Nijemardum mar is foar 
Heert de Vries út Sondel !   
  

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

                                                                                       
 

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com


 

 

SNACKAVOND  
 
Op de laatste vrijdag van de maand is het Doarpshûs vanaf 17.00 uur weer open 
voor het bestellen en/of nuttigen van diverse snacks. Tel. 0514-571428 
 
Schrijf het maar in je agenda: 
Vrijdag 27 januari  
Vrijdag 24 februari  
Vrijdag 31 maart 
Vrijdag 28 april 
Vrijdag 26 mei 
Vrijdag 30 juni 
 
De Lokaalvereniging 
                                                       
             
 

SCHUURVERKOOP OVERBODIGE SPULLEN 
 
Misschien kan iemand nog wat met dingen die wij niet meer gebruiken zoals een 
complete museum inventaris waaronder oude melkbussen, petroleumstellen, 
oud gereedschap, antieke stalraampjes enz. 
Verder nog een biljarttafel, kampeerspullen, van alles op het gebied van elektra 
en waterleiding. 
Roestvrijstalen buis, rollen gaas, broeikas ramen, winterbanden, 
afrasteringsmateriaal en zelfs nog een partij hout voor de kachel. 
Kom gerust een kijkje nemen op zaterdag 11 en zaterdag 18 februari van 9 tot 
12 uur bij 
 
Johannes en Anna van der Goot op Heaburgen 36 
 

 
 
 
 



 

 

BLIKJE/DOPJE NIEUWS 
 

Het jaar is weer voorbij een mooi moment om even terug te kijken naar het 
afgelopen jaar. We hebben een geweldig jaar gehad.  
Ik had nooit verwacht dat deze actie zo groot zou worden.  
Het kan niet anders dan dat er heel veel mensen meedoen, geweldig bedankt.  
Totaal hebben we dit jaar € 4593,- opgehaald, waarvan € 950,- komt uit de 
collectebus bij Hamstra. 
Daar kunnen mensen ook zelf hun metalen brengen en doneren aan blikje/dopje  
De volledige opbrengst gaat naar STOPhersentumoren.nl  
De rest van de opbrengst komt uit de volgende metalen.  
 
8224 kilo ijzer 
  518 kilo aluminium  
  198 kilo rvs  
    64 kilo rood koper  
    50 kilo geel koper  
  222 kilo electro 
    50 kilo kabel 
    43 kilo lood 
    20 kilo accu 
 
Met elkaar 9389 kilo aan metalen die ik afgelopen jaar allemaal door de handen 
heb gehad.  
 
De totale opbrengst van inzamel plek Nijemirdum staat nu op € 7155,- 
voor meer informatie over deze actie kijk op de website www.blikjedopje.nl 
alle informatie over inzamelplek Nijemirdum is te volgen via Facebook (Hendrik 
Rienstra) 
 
Iedereen enorm bedankt voor het sparen en brengen van al u metalen. 
 
Hendrik Rienstra, Omrin 14 
 

 
 

https://www.facebook.com/actieElly/?__cft__%5b0%5d=AZVkCgahfjRDafmwr-_1ccTuPXk3thw15xxoplDGgjlkuGiE1Yngcdi6F3p8m0lAubwviar6Wb9xxJWkpdZKoQDlQ6KEfc0e8nejhY05W6xNBtAKwIlPbSx5yYWtMssaCD4l_4tKrW6GmLdAwmUkM0dDsKsIrks_ZuNieKfPJdcvAw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/STOPhersentumoren?__cft__%5b0%5d=AZVkCgahfjRDafmwr-_1ccTuPXk3thw15xxoplDGgjlkuGiE1Yngcdi6F3p8m0lAubwviar6Wb9xxJWkpdZKoQDlQ6KEfc0e8nejhY05W6xNBtAKwIlPbSx5yYWtMssaCD4l_4tKrW6GmLdAwmUkM0dDsKsIrks_ZuNieKfPJdcvAw&__tn__=-%5dK-R
http://www.blikjedopje.nl/


 

 

ENERGIELABELS HUURWONINGEN 
 
In het vorige nummer van de dorpskrant hebben we melding gemaakt van het 
feit dat alle huurwoningen van Dynhus het energielabel A hebben. 
Dit blijkt achteraf iets te kort door de bocht. 
Men is druk doende om het woningbestand te upgraden naar hogere 
isolatiewaarden, maar alles op Label A is op dit moment nog niet het geval. 
Wilt u als huurder weten welk energielabel uw woning heeft dan kunt u dit 
opzoeken op www.ep-online.nl 
Als u vervolgens uw postcode en huisnummer invult dan volgt een scherm met 
o.a. het energie label van uw woning. 
 
Bestuur dorpsbelang 
 
 
 

MELKBUSSEN 
 

Toen veehouder H. Hospes de melk aan de Lyempf 
melkfabriek van Sloten leverde had Hospes nummer 
176. Nadat de melkfabriek begin jaren vijftig stopte 
en de melk van Hospes naar melkfabriek van de 
Goede Verwachting Harich in Balk ging, kregen de 
melkbussen van Hospes een nieuw 
leveringsnummer, nummer 1909. Later verdwenen 
ook de veertig liter melkbussen uit het straatbeeld, 
daarvoor in de plaats kwamen melkbussen van 
dertig liter. 
                                                                                                    
Dertig literse melkbus van H. Hospes uit     → 
Nijemirdum. 
 
Melle van der Goot Ruigahuizen 
 

 
 

http://www.ep-online.nl/


 

 

SNELHEID ANALYSE HEGE BOUWEN 
 

Periode 8-10-2022 t/m 5-11-2022   
Plaats: Splitsing Hege Bouwen/ Wytlânsdykje  
Verkeer komend uit richting Oudemirdum. 

Tijdstip Aantal Aant. > 60 % >60 Gem. snelheid. 

00.00 tot 08.00 1.313 287 21,9% 47 

08.00 tot 19.00 7.206 665 9,2% 46 

19.00 tot 00.00 1.493 187 12,5% 47 
 

Omdat er melding bij ons binnen kwam over gevaarlijke situaties bij de splitsing 
Wytlânsdykje met de Hege Bouwen is bestuurslid Thys Laffra oktober/november 
jl. in de weer geweest met de snelheidsmeter. 
Verkeer uit de richting Oudemirdum moet hier verkeer van het Wytlânsdykje 
voorrang verlenen. 
Het gaat hier om een onoverzichtelijke splitsing. De toegestane snelheid is 60 
km. per uur. 
Toch lukt het 21,9% van de verkeersdeelnemers om tussen 00.00 en 08.00 uur 
op de splitsing harder dan 60 km/uur te rijden. 
Overdag is men blijkbaar iets voorzichtiger, 9,2% rijdt dan nog harder dan 60, om 
vervolgens ’s avonds weer meer gas te geven. 
  

Onderstaande tabel toont de situatie vanaf richting Sondel. 
Dit verkeer heeft voorrang op het Wytlânsdykje en dat is te merken. 
 

Periode 5-11-2022 t/m 22-11-2022  
Plaats: Splitsing Wytlânsdykje/Hege Bouwen  
Verkeer komend uit richting Sondel.  
Tijdstip Aantal Aant. > 60 % >60 Gem. snelheid. 

00.00 tot 08.00    291 112 38,5% 52 

08.00 tot 19.00 3.273 955 29,2% 49 

19.00 tot 00.00    552 203 36,8% 54 

We hebben gemeend er goed aan te doen om bovenstaande analyse met de 
wijkagent te delen. 
 

Bestuur dorpsbelang 



 

 

OP LOKAASJE 
 
Alle jierren op 31 desimber (en in inkelde kear al op de 30ste) bakke wy 
oaljekoeken foar ús doarpsgenoaten en dêr bûten. In tradysje dy’ t wy as famylje 
al mear as 20 jier yn eare hâlde. As in wyld idee op in jierdeisfisite ûnstien en no 
kinne wy net mear ophâlde. Mar wêrom dogge wy dit op 30 of 31 desimber? 
Wêr komt de tradysje fan it oaljekoekbakken einliks wei? Efkes googelje en ja, 
hear, op de side fan ‘ Heel Holland bakt’ fyn ik it antwurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op in skilderij út 1652 is de earste oaljekoek te sjen en it earste resept is te finen 
yn in itensiedersboek út 1667: De Verstandige Kok . Doe waard it daai yn in lyts 
boaiemke oalje bakt en waarden de oaljekoeken dus plat; se hieten dan ek  
“oliekoecken”. Dizze ‘oliekoecken’ waarden foaral yn de winter iten omdat se 
makke waarden fan yngrediïnten dy’ t lang hâldber wiene en omdat se soargen 
foar in fol gefoel en dat wie yn dy minne tiden moai meinaam. De earme 
minsken giene nei de jierwiksel by de doarren lâns om elkenien in goed nijjier ta 
te winskjen. Dêrfoar yn it plak krigen se dan wat te iten en faak wie dat in 
oaljekoek. 
De Van Dale naam yn 1868 foar it earst it wurd ‘oliebol’ op. En pas fanôf it begjin 
fan de tweintigste ieuw ha wy it allinnich noch oer ‘oliebollen’ en is de 
‘oliekoeck’ út de Nederlânske taal ferdwûn.  
Yn ús Fryske taal binne it dus altyd noch koeken bleaun ek al binne se no rûn en 
dat komt omdat der no folle mear oalje brûkt wurdt. 
 



 

 

Hoe’ t se ek hjitte, se bliuwe lekker ek al ha jo de hiele dei yn dy lucht stien.  
En in hiele dei wie it seker; dy lêste sneon fan desimber. Dy begûn foar Wiepkje 
al om 3.15 oere; sy makket tradisjoneel de earste amers mei beslach klear en set 
dy by de waarme kachel. Boake en Freark nimme de polleppel oer en geane om 
4 oere fierder mei beslach meitsjen. Om 5 oere goaie Wieger en ik de earste 
bollen yn de hite oalje om se nei 8 minuten der wer út te fiskjen. Sa ha wy 
allegear ús taken en dat rint as in tierelier. 
As de earste klanten om goed acht oere troch de doar komme, is Wiepkje paraat 
om se te helpen en dat giet troch oant alle 127 pakken miks op binne en wy sa’ n 
3000 oaljekoeken troch de hannen hân ha. It is dan ûnderwilens al 4 oere! In 
lange, lange dei, hast gjin tiid foar kofje en wat iten.  
De minsken steane om tsien oere al yn de rige; it is dan gelokkich al efkes 
droech, mar der is op dat stuit net tsjin te bakken. Jan makket it wachtsjen 
minder slim troch mei elkenien in praatsje te meitsjen. Sa’ t ik al sei, wy ha 
allegear ús taak.  
En wat binne wy bliid mei Sjan van 
der Tol, dy’ t de middeis alle 
bestelde oaljekoeken by de minsken 
thús bringt. Sy hâldt der al in wiet 
pak oan oer mar sy is net fan 
poeiersûker, gelokkich. 
Oare jierren wie it ek altyd drok en 
hiene wy ek in soad bestellingen 
mar sûnt wy ús doel bekend makke 
hiene, rûn it stoarm! 
Fia Facebook kamen wy op it spoar 
fan David Tuinstra út Aldemardum. 
In jonkje fan fiif dat berne is sûnder 
ûnderfuotten. Sûnt koart hat hy  
‘blades’ sadat hy, krekt as syn 
twillingbruorke Micha, rinne en 
drave kin. Mar dizze stoere knaap 
kin fansels net jierren mei deselde 
blades ta en as hy op sport wol, sil 
hy dêr ek wer spesjale blades foar 
nedich ha. Syn âlders krije mar 1x yn 
it jier in pear blades fergoede dus dy 



 

 

ha in donear-aksje opsetten fia de Mentelty Foundation. Foar ús in goede reden 
om dy 3000 oaljekoeken te bakken. Wat wie it in ferrassing doe’ t David sels mei 
syn bruorke en mem by ús yn it hok om it hoekje seagen en ek oaljekoeken 
kochten! Op de fraach wa’ t âlder is, hy of syn bruorke , antwurde David: “ús 
heit”! Ek doe’ t wy fregen wa’ t as earste út de búk kaam, bleau it antwurd: ”ús 
heit”. Wêrop in klant droechwei opmurk: “ja, dy hat wol as earste binnen 
west”….. 
Oan ‘e ein fan dizze lange dei kamen wy tot de konklúzje dat wy noch noait sa’ n 
hege opbringst hân hiene. Wieger, Freark en Boake mochten € 1910,= oanbiede 
oan it gesin Tuinstra. Wy hoopje dat wy, mei dizze bydrage, David helpe meie om 
syn dream útkomme te litten. 
 
Coby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IJSCLUB VAN COEHOORN WIJCKEL  
 
Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering werd duidelijk dat veel leden niet op de 
hoogte zijn van de vlaggen die worden uitgehangen op het moment dat de 
IJsbaan in Wijckel geopend is. Middels dit bericht willen we dit verduidelijken. 
Omdat we veel leden in de omliggende dorpen / stad hebben is in het verleden 
bedacht om een vlag uit te hangen op het moment de IJsbaan geopend is. De 
vlaggen die hiervoor gebruikt worden waren versleten en hebben we onlangs 
vervangen. Daarvoor hebben we tevens een nieuw logo laten maken (zie 
bijgevoegde afbeelding). In Nijemirdum wordt de vlag opgehangen aan het pand 
van Familie J. Holtrop, Lycklamawei 49. Uiteraard staat ook op onze Facebook 
pagina: www.facebook.com/ijsclubvancoehoornwijckel aangegeven wanneer de 
ijsbaan geopend is maar omdat we ook nog leden hebben die niet dagelijks 
online zijn wordt dit ook via een vlag kenbaar gemaakt. 
 
Het bestuur 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

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     
 
27 jannewaris  snackjûn yn it doarpshûs 
   
  1 febrewaris   ledegearkomste doarpsbelang 
 

  4 febrewaris  coverband Endorfine yn it doarpshûs 
 
11 febrewaris  skuorreferkeap op Heaburgen 36 
 
15 febrewaris  doarpsbelang: ynformaasjejûn enerzjy  
 
18 febrewaris  skuorreferkeap op Heaburgen 36 
 
18 febrewaris  bernebingo 15.30 oere +  jûns pubkwis 
 
24 febrewaris  snackjûn yn it doarpshûs 
 
24/25 febrewaris SV NOK 50 jier 
 
  8 maart  ledegearkomste “de laatste eer” 

 
22 maart   ledegearkomste lokaalferieniging 
 
25 maart   útfiering Toanielclub 
 
22, 23 en 24 juny doarpsfeest 
 
 
 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 23 febrewaris  
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar woansdei 15 febrewaris 
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com  

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

