
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DOARPSNIJS 
 

Nûmer 470               febrewaris 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 yllustrator 
 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 
              Tom Wezepoel   Lyklamawei 55       0620775676  

      (penningmeester, bankrek.  NL30RABO0305244159)  
 Froukje Prins   Hege Bouwen 16  593776 

Thys Laffra                Omrin 4   571551 
 Tiny Wildschut   Lyklamawei 16   571619  
 Mieke Koot    Lyklamawei 36       0654238830 
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/
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mailto:patrick.bottinga@politie.nl
http://www.politie.nl/
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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 
 

 

 



 

 

LOKAALVERENIGING NIJEMIRDUM 
 

Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van de 
Lokaalvereniging op woensdag 22 maart om 20:00 in het dorpshuis van 

Nijemirdum 
 

AGENDA 
 

1.      Opening en vaststellen agenda 
 

2.      Notulen ledenvergadering van 2 maart 2022 
 

3.      Ingekomen stukken en mededelingen 
 

4.      Jaarverslag Secretaris 
 

PAUZE 
 

5.      Financieel verslag Penningmeester  
 

6.      Vaststellen jaarlijkse contributie 
 

7.      Dorpshuis 
 

8.      Bestuursverkiezing 
 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Annie Veldman 
    Yde Groenhof 
Kandidaat is als voorzitter: Wiebren Hoekstra 
Kandidaten als bestuurslid: Frans-Pieter Deinum  
    Annelien Postma 

Overige kandidaten kunnen zich aanmelden of worden 
voorgedragen tot voor aanvang van de vergadering. 

 

9.      Rondvraag 
 

10.      Sluiting 
 
De Lokaalvereniging 



 

 

NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 2 
MAART 2022 IN HET DORPSHUIS 
 
Aanwezig: 17 leden en het voltallige bestuur 
 
1-Opening en vaststellen agenda 
Annie opent op 20 uur de vergadering en heet eenieder welkom. In het bijzonder 
Douwe Dijkstra, de nieuwe beheerder van ons Dorpshuis. En ook speciaal een 
welkom aan Hendrik Jan Postma, hij stelt zich kiesbaar als bestuurslid. 
2-Notulen ledenvergadering 15 september 2021 
De notulen worden deze keer niet voorgelezen omdat er ook veel in het 
jaarverslag staat en dat lezen we voor, voorstel kwam wel om het volgend jaar in 
het dorpskrantje te plaatsen zodat eenieder het thuis kan lezen. Er waren verder 
geen op- en aanmerkingen. 
3-Ingekomen stukken en mededelingen 
Er is een brief van de gemeente binnen gekomen waarin staat dat we een 
tegemoetkoming krijgen van €12.000 voor de misgelopen inkomsten tijdens de 
Coronacrisis, die begon in Maart 2020. 
4-Jaarverslag secretaris 
Het jaarverslag van 2021 wordt voorgelezen door de secretaris en roepen verder 
geen vragen op. 
5-Financieel verslag penningmeester 
De accountant heeft de boekhouding gekeurd en stelt voor het bestuur decharge 
te verlenen voor het gevoerde beheer over 2021. 
Douwe neemt ons mee door alle onderdelen van het verslag, en roept verder 
geen vragen op.  
Douwe en Piet worden bedankt met applaus en Piet krijgt een attentie als 
bedankje voor zijn bijdrage in de boekhouding. 
6-Vaststellen jaarlijkse contributie 
Het bestuur stelt voor om de jaarlijkse contributie te houden op € 10,- 
De leden gaan hiermee akkoord. 
7-Dorpshuis 
Op 8 april 2022 willen we een vrijwilligersavond organiseren, omdat dit door de 
Coronacrisis nog geen doorgang heeft gevonden...willen we dit alvast 
mededelen via de vergadering er komt nog een uitnodiging in het dorpskrantje 
en via de Whats-App. 



 

 

8-Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar is Halbe Hielkema, hij wordt bedankt voor zijn 12 
jaren als bestuurslid van onze vereniging. Hij krijgt een cadeaupakketje en een 
groot applaus namens alle aanwezigen. Het bestuur stelt Hendrik Jan Postma 
voor om de taken van Halbe over te nemen, en wordt unaniem gekozen door 
hand opsteken en applaus. Hendrik Jan welkom in ons bestuur.  
Ook zijn we nog steeds opzoek naar een nieuwe voorzitter, Jan Dirk heeft zijn 
taken afgelopen jaar neergelegd wegens het niet op 1 lijn te kunnen zijn met de 
corona handhaving.  
9-Rondvraag 
-Henk Bokma vraagt of er nog andere dingen worden georganiseerd en of er nog 
projectjes worden opgepakt? Douwe Dijkstra heeft plannen om culturele 
avonden te organiseren d.m.v. muziekbandjes, toneel etc. 
Op 16 april zal de eerste band optreden. The Blues Busters.  
En qua projectjes is het wel belangrijk om het dorpshuis upto date te houden. 
-Meine Pietersma stelt voor om het hek zeer binnenkort met z’n allen aan te 
pakken, bv met nieuwe buizen en tij trips. 
-Johannes van der Goot vroeg of er een regeling is, nu er geen inkomsten meer 
zijn van het oud papier. Er zijn gemeentes die een bedrag geven (subsidieert) 
voor diegene die inkomsten hieruit haalden. Bij ons in de gemeente is een 
afkoopsom getroffen en hebben we 3 jaar lang een bedrag hiervoor gekregen en 
daarna is het klaar. 
-Wiepkje vraagt of er niet een frituurvet container kan komen, nu moet dat naar 
Sondel maar zou mooi zijn om ook hier neer te zetten want het levert ook nog 
wat op, Het bestuur zal er in de volgende vergadering over praten. 
Ook vraagt zij of de koffieochtenden weer gehouden gaan worden, mede omdat 
dit toch wel een groot succes was. Er zal dan een beroep gedaan moeten worden 
bij de vrijwilligers, Douwe D moet aan de werkuren denken, hij moet dan ook 
vanuit Heerenveen komen. 
10-Sluiting 
Annie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en het meedenken, om 21: 10 
sluit zij de vergadering en biedt namens het bestuur allen nog 2 consumpties 
aan. 
 
Bestuur lokaalvereniging 
 
 



 

 

WER IS DIT?    
 
As je in slach troch Nijemardum meitsje, 
kin je der net omhinne... 
Bankjes, tafeltsjes, mei of sûnder 
stuoltsjes, hjir en dêr foar hûs. 
Net om op sitten ( it komfort is 
meastentiids ûnder de maat ) mar 
gewoan foar de pronk.  
Sa ek by Guido Schreur en Reinate 
Donat op Lyklamawei 59; de oplossing 
fan it jannewaris riedsel wie by harren 
te finen. 
De droege woarst is foar... Arnold en 
Tiety Rozema,  lokwinske! 
 
 

 
                                                                                       
Wêr binne wy no wer ? 
 
                                                                                       
Binne jimme derút ?  
 
                                                                                       
Belje dan gau nei telnr. 571889 
 
                                                                                       
Of stjoer in mail nei : 
 
                                                                                       
Redaksje.doarpsnijs@gmail.com 
 
                                                                                                                                       
Jantsje                                                                     
                                                                                                  

mailto:Redaksje.doarpsnijs@gmail.com


 

 

BOEREBÛNT EN READE LAMPEN 
 
Sa hjit it toanielstik dat wy op 25 maart foar jim opfiere sille. 
In koarte beskriuwing fan de persoanen: 
Kobus Bûtendyk wurdt spile troch Anton Bekedam; Kobus, in knaap fan boere-
komôf, hat ferkearing mei Klaske Westra ( spile troch Grietje Gijzen) mar Klaske 
hat gjin eigen miening en docht alles wat mem seit. Mem Westra ( Coby Hospes) 
hat in hiel dúdlike miening en wol alles witte en regelje. Sy bepaalt alles foar har 
dochter en hat dúdlik de broek oan. Dat benaut Kobus en hy naait út en komt 
tafallich terjochte yn it bordeel fan Dolly ( Wiepkje Holtrop) en Betty ( Tryntsje 
Rienstra) dy’ t fanwegen jildgebrek in keammerke ferhiere. Mar ja, se wolle 
fansels net sizze hokker berop se útfiere en moatte harren yn allegear bochten 
wringe om de hierders tefreden te stellen. Dan komme de fêste klanten Wim ( 
Bennie Rienstra) en Kees ( Sander Mollema) ek noch ris om ‘ e hoeke sjen. 
Al mei al, genôch yngrediïnten om in jûntsje hearlik te laitsjen. 
 
Coby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VERSLAG LEDENVERGADERING DORPSBELANG NIJEMIRDUM 
 
Op woensdag 1 februari jl. konden we ruim 50 leden verwelkomen op de 
jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang. Reden voor deze bovengemiddelde 
opkomst zal ongetwijfeld zijn geweest de recente woninginbraken in ons dorp. 
Wijkagent Patrick Bottinga was uitgenodigd om toelichting, dan wel tips te 
geven. 
Jellie Zijlstra nam ons via een presentatie op de beamer mee door een aantal 
punten die het afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Met name de 
verbetering van het Wytlânsdykje kon op bijval rekenen. Het bestuur houd de 
vinger scherp aan de pols voor wat betreft de andere wegen rondom 
Nijemirdum. Bekend is dat ook deze in slechte staat verkeren. In ons onderhoud 
met de wethouder op 13 maart a.s. gaat dit punt dan ook zeker aan de orde 
komen. 
 
Tijdens de vergadering wordt ook opgemerkt dat het schelpenpad er niet zo 
florissant bij ligt. 
Het bestuur zegt toe dit op te gaan pakken. 
 
Her en der zijn er in het verleden wat opmerkingen geweest over het gebrek aan 
privacy op de begraafplaats. We hebben hierover overleg gehad met de 
gemeente en zij hebben voorgesteld dat we zelf iets ontwerpen waarmee dit 
probleem mogelijk verminderd kan worden. Tom Wezepoel neemt ons mee door 
een presentatie op de Beamer en laat een plan zien dat hij en Jellie Zijlstra 
hebben ontworpen. Dit plan stuit niet op weerstand en zal worden ingediend. 
NB: Dit betekend niet automatisch dat e.e.a. zo ook gerealiseerd gaat worden. 
De gemeente heeft het laatste woord hierover. 
 
In december jl. is de dienstregeling van Arriva verder ingekort.  
Op vragen van Dorpsbelang is geantwoord door Arriva dat er inderdaad ritten 
zijn vervallen, maar dat in bijna alle gevallen alternatieven worden aangeboden. 
De vraag in dezen blijft altijd die van de kip en het ei: Verschraalt ons platteland 
mede door het wegvallen van steeds meer openbaar vervoer of valt het 
openbaar vervoer weg omdat er gemiddeld te weinig mensen op het platteland 
gebruik van maken? Overigens hanteert Arriva een aantal van minimaal 5 
passagiers per rit om te voorkomen dat een rit vervalt of wijzigt. 



 

 

 
Het bestuur gaat een alternatief zoeken voor het wegvallen van de ijsbaan 
achter het dorpshuis. 
Dit kan niet alleen betekenen dat er een andere plek wordt gezocht, maar ook 
dat we definitief afzien van de ijsbaan en op een andere manier het saldo 
besteden. 
 
Een onderhoud met Dynhus heeft de duidelijkheid opgeleverd dat Nijemirdum er 
niet op hoeft te rekenen dat zij voorlopig nog huizen gaan bouwen in 
Nijemirdum. 
Dit betekent niet automatisch dat het bestuur achterover gaat leunen in dezen, 
maar zij geeft wel aan dat de omstandigheden niet bepaald optimaal zijn. 
Inflatie, (veel) hogere rente, gebrek aan personeel bij aannemers maken dat 
huizenbouw niet een eenvoudige zaak is vandaag de dag. 
 
Hedwig Beukens neemt voor de laatste maal de financiën met de vergadering 
door. Zoals we dat gewoon zijn ziet het er allemaal weer prima uit. De 
kascommissie Feikje Draaijer en Rienk Nadema zijn vol lof. Hedwig wordt 
bedankt voor 7 jaar dorpsbelang waarin haar inbreng zeer op prijs is gesteld. 
Mieke Koot vervangt haar in het bestuur door met algehele stemmen te worden 
gekozen. 
Tiny Wildschut wordt eveneens met algehele stemmen herkozen. 
 
Nico en Klaske Zwart gaan er dit jaar vandoor met de prijs voor de mooiste tuin 
in 2022. 
Deze competitie is ooit in gang gezet door de woningstichting om tuinonderhoud 
te bevorderen. 
Het bestuur vind inmiddels dat deze competitie te klein is voor jaarlijkse 
voortzetting en heeft dan ook besloten deze op te heffen. Er komen geen 
onoverkomelijke bezwaren vanuit de vergadering, waarmee dit dus een feit is. 
Heel veel dank aan iedereen die deze competitie jarenlang met groot 
enthousiasme hebben gedragen. 
 
Tot slot de presentatie van onze wijkagent Patrick Bottinga. 
Hij dringt er na de recente inbraken op aan om in duidelijk verdachte gevallen 
gewoon 112 te bellen. 



 

 

In een week tijd zijn er op de 1000-ogen app meer dan 30 nieuwe gebruikers 
toegevoegd. 
Helaas wordt de app niet altijd goed gebruikt. Let er op dat u alleen berichten 
plaatst van dat wat u ziet!! Niet meer en niet minder! Dus ook geen beelden! 
Geef foto’s of filmpjes eventueel rechtstreeks door naar de politie. Voor velen 
onder ons is de verleiding groot door op berichten te reageren met wat men 
denkt of vind. Doet u dit a.u.b. niet! 
Mocht dit toch eens een keer mis gaan, laten we dan een beetje coulant naar 
elkaar zijn en niet meteen uit de groep stappen. Samen staan we veel sterker 
tegen het fenomeen van inbraken of ander onraad. 
 
Tevens gaat Patrick nog even in op de door ons aangeleverde snelheidsanalyses. 
Er schijnen inmiddels al controles te zijn geweest, maar hij geeft ook aan dat de 
uitwassen moeilijk te voorkomen zijn. Op verzoek zal de snelheidsmeter 
binnenkort ook op de “racebaan” Hoitebuorren geplaatst gaan worden. 
 
Al met al kunnen we terug zien op een informatieve en gemoedelijke 
ledenvergadering. 
 
Met dank aan iedereen die zich, op wat voor manier dan ook belangeloos inzet 
voor ons dorp wordt de vergadering om 21.59 uur afgesloten. 
 

Bestuur dorpsbelang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 24 februari  
Vrijdag 31 maart 
Vrijdag 28 april 
Vrijdag 26 mei 
Vrijdag 30 juni 
 
De Lokaalvereniging 
                                                       
             

KENINGSFEEST ’23 NIJEMARDUM 27-04-2023 13.30-20.00 uur 
 
Kleedjesmarkt, stormbaan van 17,5 m, springkussen, zandbak, schminker, 
muziek, voetbalveld, knutselhoek en foodtruck ‘de Tostikip’ uit Sloten. 
Kortom van alles te doen en veel gezelligheid voor jong en oud op deze 
koningsdag in Nijemirdum 
Houdt deze datum vast in de agenda, meer informatie zal in het volgende 
dorpskrantje staan.  
*De kleedjesmarkt is voor iedereen, u bent vrij om hier aan deel te nemen, 
opgave is niet nodig.  
*Heeft u nog zandbak spullen liggen, en worden die niet meer gebruikt, deze 
mag u wel bij Marijke Postma, Wissebuurt 4 inleveren.  
* We zullen op deze dag ook om vrijwilligers vragen, laat het weten als u nu al 
zegt, deze middag wil ik wel helpen, of de avond er voor om te helpen met 
opbouw en versieren van het terrein. 
* Deze activiteit zal rondom dorpshuis Nijemirdum worden gehouden. 
Heeft u op of aanmerkingen of wilt u informatie: 
Jantine de Vries:  06-15963298 
Esther Jagersma:  06-14976360 
Marijke Postma:  06-11043049 
Annie Veldman:  06-46431659 



 

 

E-WASTE 
 
Wij gaan met groep 7/8 van kbs De Ferbining deelnemen aan de E-waste Race!  
13 maart krijgen wij een gastles over het belang van het beter inzamelen van E-
waste (=elektronisch afval).  
Vervolgens gaan wij 4 weken lang deelnemen aan de E-waste Race.  
Dit is een competitie waarbij 10 basisschoolteams de strijd aangaan om zoveel 
mogelijk elektronisch afval in te zamelen.  
Daarmee is een leuke prijs te winnen, namelijk een schoolreisje naar Nemo in 
Amsterdam.  
De E-waste Race vindt plaats van maandag 20 maart 2023 (08.30 uur) tot 
donderdag 13 april (10.00 uur) 2023.  
Wat gaan we verzamelen?  
Zo veel mogelijk afgedankte elektronische apparaten.  
Dit zijn alle apparaten met een stekker of die gebruik maken van een batterij.  
Let op, deze apparaten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:  
● De apparaten moeten in de containers passen die op school worden geplaatst. 
Apparaten mogen niet groter zijn dan 50cm bij 50cm.  
● Het elektronisch afval moet afkomstig zijn van huishoudens. Afval afkomstig 
van bedrijven is niet toegestaan! Geen batterijen!  
● Kun je zelf batterijen en accu’s uit de apparaten halen? Haal deze dan voor het 
inleveren uit de apparaten en lever deze in bij een batterijenbak in de buurt, 
bijvoorbeeld bij uw lokale supermarkt.  
● Het is niet toegestaan om losse accu’s of batterijen in te zamelen voor de E-
waste Race.   
 
Heeft u nog e-waste thuis liggen? Neem het mee naar school!  
Wij hopen zo veel mogelijk e-waste te verzamelen.  
Dat is goed voor het milieu en wie weet winnen wij een schoolreis! 
 
Vriendelijke groeten,  
 
Tinie de Jong 
leerkracht groep 7/8 
kbs De Ferbining, Nijemirdum 
 



 

 

HET GAASTERLANDSE GESLACHT HOSPES 
 
Onlangs verscheen het boek Familiegeschiedenis van het Gaasterlandse geslacht 
Hospes. Dit boek beschrijft de geschiedenis van een familie die haar wortels 
heeft in Gaasterland. Oude-mirdum is de plaats waar hun stamboom ‘ontkiemt’. 
Enkele generaties later verlegt een deel van de familie het centrum van haar 
activiteiten naar Nijemirdum, waar zij omstreeks 1900 het sociale leven rond wat 
nu de Lyklamawei heet, beïnvloedt.  
Hendrik Jacobs Hospes pacht vanaf 1890 bijna 25 jaar lang de boerderij die 
vandaag de dag bekend staat als Lyklamastate. Naast zijn boerenbedrijf zwaait 
hij korte tijd de smidshamer in de smederij naast de toren en beheert hij 
bovendien de naastgelegen herberg. Daarmee is hij één van de weinige 
Hospessen die zijn naam beroepsmatig ook daadwerkelijk waar maakt. Zijn 
oudste dochter drukt in die tijd mede haar stempel op de kruidenierswinkel 
annex fourage- en brandstoffenhandel van De Jong, op de hoek van de 
Wytlânsdyk, terwijl een melkbus van Hendriks jongste zoon, Meine Hospes, de 
gemoederen tot op de dag van vandaag nog bezighoudt (zie decemberuitgave 
Doarpsnijs). 
Wiepk Hendriks Hospes, een achternicht van Hendrik Jacobs, staat in die tijd in 
de wijde omgeving bekend om haar handel in breigaren, hand- en vaatdoeken, 
werkkleding en stoffen om zelf te naaien. Vanuit haar ‘lapkewinkel’ aan de 
Lyklamawei legt zij samen met haar tweede echtgenoot Herre Steegenga het 
fundament voor het huidige ‘mode imperium’  Steegenga. Haar zoon, Benjamin 
Herres Steegenga zal later één van Gaasterlands bekendste verzetshelden 
worden. 
Wiepks broer, Hendrik Hendriks Hospes, woont in die tijd met zijn gezin op de 
plaets naast de Marder Toer. Zijn nageslacht drukt vandaag de dag nog steeds 
een stempel op het sociale leven in Nijemirdum. 
Dit boek verschijnt 50 jaar na de oorspronkelijke beschrijving van dit geslacht in 
het in 1973 verschenen boek Genealogieën van de diverse geslachten Hospes en 
is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van heel veel familieleden. 
Het zijn vooral hun verhalen waardoor het boek zich onderscheidt van een 
‘gewone’ genealogie.  
 
Januari 2023. In eigen beheer uitgegeven door Hendrik J.C. Hospes te Den Haag 
Meer informatie: penh.hospes@live.nl 

mailto:penh.hospes@live.nl


 

 

FERLEINE HOARIZON 
 
Bankjend oan ‘e Jeneverdyk 
mei eachweid op it Heidepaad, 
fiel ik my in kening allyk 
by it hearren fan fûgelmusyk.  
 
Serene stilte hat my yn betwang 
troch tsjoenderij foar ear en each. 
Wjukslaggers soargjen foar sang 
fan luden mei himelske klang. 
 
Falsk lûd komt oer beammetoppen 
en triuwt my wer op ‘t libbenspaad. 
Stadich komt it hjoed nei boppen  
om my ta werklikheid te roppen. 
 
Skeppingwûnders sûnder ein 
dat is ‘t wat ik ynmoedich seach. 
Myn sieletaast makket my optein: 
myn kime is keninklik ferlein.  
 
02-09-2002 
J.G.Vogelzang 
 



 

  



 

 

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     
 
24 febrewaris  snackjûn yn it doarpshûs 
 
24/25 febrewaris SV NOK 50 jier 
 
  8 maart  ledegearkomste “de laatste eer” 
 
20 maart-13 april E-waste Race Fryske Marren 

 
22 maart   ledegearkomste lokaalferieniging 
 
25 maart   útfiering Toanielclub 
 
31 maart  snackjûn yn it doarpshûs 
 
27 april   keningsfeest 
 
22, 23 en 24 juny doarpsfeest 
 
 
 
 
IT FOLGJENDE KRANTSJE ferskynt op tongersdei 30 maart 
 
KOPIJ YNLEVERJE  foar moandei 21 maart 
by ien fan de redaksjeleden   
in e-mail stjoere kin ek: redaksje.doarpsnijs@gmail.com  

mailto:redaksje.doarpsnijs@gmail.com

