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AGENDA SPIL
Datum

Activiteit

Tijd

26 April

Inloopavond
woningbouw

1900-20.30

10 Mei

Vergadering
begrafenisvereniging

20.00

17-18-19 Juni

Dorpsfeest

Kaatsveld

6 en 7 Juli

Feestelijke
ouderavond IKC
Middelstein

Contact adres van Dorpsvereniging
Voorzitter van Dorpsvereniging
Doede de Jong,
Harlingerstraatweg 36
Tel: 0517 – 417650
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Beste Midlumers!
Het is voorjaar, de zon schijnt en corona lijkt ineens heel ver weg. In het
dorp merk je dat alles en iedereen weer op gang komt, heerlijk! In deze
dorpskrant is van alles te lezen over wat er in de afgelopen periode was te
beleven in het dorp en wat er de komende tijd is te doen.
Benefietconcert
Op 19 maart was het de hele dag een drukte van belang in en rondom het
dorpshuis. Overdag werd vanuit het dorpshuis een radio uitzending
verzorgd door Radio Stad Harlingen en ’s avonds waren er optredens van
Hou ’t Kort, Op Sien Plaats en Dicky Power.
Het benefietconcert werd gehouden t.b.v. dorpshuis De Spil. Na 2
moeilijke coronajaren met bijna geen inkomsten en vaste lasten die
gewoon doorgaan, was de bodem van de kas bijna bereikt. Het
benefietconcert bracht een supermooi positief resultaat op!
Verderop in deze dorpskrant leest u een verslag van een ooggetuige over
deze zeer geslaagde avond.
Koffieochtenden
Even bijpraten met dorpsbewoners onder het genot van een bakje
koffie/thee, dat is iets wat we gemist hebben. Gelukkig was het weer
mogelijk op 15 maart en 19 april en dit leverde 2 gezellige ochtenden op.
In de zomer worden er geen koffieochtenden gehouden, we hopen de
draad in het najaar weer op te pakken.
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Ledenvergadering
In 2020 en 2021 was het vanwege corona niet mogelijk om een
ledenvergadering in het dorpshuis te houden. Dit jaar kon het gelukkig
eindelijk weer doorgaan en wel op vrijdagavond 8 april. De opkomst was
zeer verheugend! Zo’n 25 mensen wisten de weg naar het dorpshuis te
vinden. Met een volle agenda voor de boeg, opende voorzitter Doede de
Jong rond 20.00 uur de vergadering. In ras tempo werden de
agendapunten en vragen uit de zaal behandeld. Na een korte pauze was
het woord aan Elske van der Kooi en Pieter Bleeker van Omrin. Zij namen
ons door middel van een quiz mee in de wereld van afvalscheiding en voor
de liefhebbers was er een mogelijkheid om via een VR-bril een kijkje te
nemen in de wereld van Omrin.
Na afloop van de vergadering was de bar open en kon er onder genot van
een drankje en een hapje worden nagepraat.
AED
Begin van dit jaar meldden we in deze dorpskrant dat
de houdbaarheidsdatum van de AED in Midlum was
verstreken. Aanschaf van een nieuwe AED met
buitenkast is zeer prijzig en helaas had Dorpsbelang
hier de financiële middelen niet voor. Uiteindelijk is het
toch gelukt om de AED met kast aan te schaffen met
dank aan Lips Educatie Friesland, Stichting De
Riedpolder en Gemeente Harlingen. De AED is
vakkundig geïnstalleerd door ons bestuurslid Johannes
Odolphi. Een prachtige samenwerking van meerdere partijen!
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Minibieb
Sinds een tijdje hebben we een èchte bibliotheek in
Midlum, het is dan wel een mini-bieb maar toch. De
mini-bieb is een initiatief van Eva en Wiebren van
Zandbergen en staat, als het weer het toelaat, langs
de Harlingerstraatweg. Regelmatig staan passerende
wandelaars en fietsers even stil om te kijken of er iets
van hun gading te vinden is in de bieb.
Superleuk dat dorpsbewoners zomaar spontaan dit
initiatief nemen, bedankt Eva en Wiebren!
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Nicolaaskerk - koster Sikkema
Ties Sikkema, hij is een begrip in Harlingen, Midlum e.o. Jarenlang heeft
koster Sikkema zich ingezet voor de Nicolaaskerk in Midlum. Sikkema
zorgde er samen met Jetty Kroese voor dat de kerk er altijd spik en span
uit zag, was aanwezig als koster bij rouw- en trouwdiensten, zorgde dat de
begraafplaats er altijd keurig bij lag en regelde de grafzaken bij
begrafenissen. Kortom Ties Sikkema was er altijd! Na 22 jaar heeft
Sikkema aangegeven te willen stoppen met zijn werkzaamheden voor de
Nicolaaskerk in Midlum.
Op woensdag 2 maart zijn Ties Sikkema en Jettie Kroese in de bloemetjes
gezet en bedankt voor hun jarenlange inzet. Voor koster Sikkema was er
een passend afscheidscadeau in de vorm van een straatnaambord met de
prachtige naam: “Ties Sikkema Pad” met het onderschrift “koster
Nicolaaskerk van 1999-2022”. Het bordje heeft inmiddels een mooie plek
gekregen langs het pad op de begraafplaats.
Buurman Lolke Wijtsma heeft in het ‘tijdperk Sikkema’ altijd gezorgd dat
de afvalcontainer tijdig langs de weg geplaatst werd. Ook Wijtsma is
gestopt met zijn ‘containertaak’. Via deze weg bedanken wij de heren
Sikkema en Wijtsma voor hun jarenlange inzet!
Michiel Wijbenga heeft het onderhoud van de begraafplaats op zich
genomen en is sinds begin van dit jaar regelmatig met kruiwagen en schep
te vinden rondom de kerk. Michiel zorgt er samen met Douwe Snijder ook
voor dat op feestdagen de vlag op de tsjerketoer wappert.
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Overlijdensbericht
Op zaterdag 16 april is na een korte maar zeer heftige ziekte overleden
oud predikant ds. Bertus Nijendijk. Ds. Nijendijk was woonachtig in
Midlum en tot 2020 predikant bij de Protestantse Gemeente HarlingenMidlum. Hij leidde tijdens dorpsfeesten vaak de tentkerkdienst. Onlangs
had ds. Nijendijk de administratie van de graven op de Midlumer
begraafplaats overgenomen van de hierboven genoemde koster Sikkema
en regelde hij alles rondom grafzaken. Helaas heeft hij dit maar zeer korte
tijd mogen doen.
Op zaterdag 23 april is ds. Nijendijk begraven op de begraafplaats in
Midlum. We leven mee met zijn vrouw Rinske Nijendijk-Cnossen, haar
kinderen en kleinkinderen en wensen hen heel veel sterkte toe.
Harlingerstraatweg
De werkzaamheden aan de Harlingerstraatweg zijn in april afgerond. Een
aantal verkeer remmende maatregelen zijn genomen en het bordje
‘Saltryp’ is geplaatst. We hopen dat hiermee de overlast van
snelheidsduivels afneemt.
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Inloopavond woningbouw Midlum
Op 26 april a.s. wordt in het dorpshuis een inloopavond gehouden over
woningbouwplannen in Midlum. Lammert Zeilmaker is eigenaar van het
stuk land ten noorden van de ijsbaan en wil zijn woningbouwplannen
graag presenteren aan het dorp. Belangstellenden zijn tussen 19.00-20.30
uur van harte welkom!
Dorpsfeest
Yes! Het dorpsfeest gaat door en wel op 17-18-19 juni 2022.
Communicatie
De communicatie van Dorpsbelang en Dorpshuis verloopt o.a. via de
dorpskrant, facebook en de website. De website wordt bijgehouden door
Joke Haulo, zij heeft onlangs de website vernieuwd. De website is
overzichtelijker geworden en de informatie is ge-update. Om het resultaat
te bekijken nodig ik iedereen uit om eens een kijkje te nemen. Staat er
informatie op die niet juist is, meld het dan via
dorpsbelang@midluminfo.nl.
Mailadressen
Een ander handig communicatiemiddel is e-mail. Wij beschikken
momenteel over zo’n 50 mailadressen die we gebruiken om bijvoorbeeld
de uitnodiging, notulen en agenda voor de ledenvergadering te versturen
of een activiteit aan te kondigen.
Wilt u ook graag via de mail op de hoogte worden gehouden en vindt u
het goed dat wij uw mailadres daarvoor gebruiken, stuur dan een mailtje
met uw gegevens naar dorpsbelang@midluminfo.nl
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Dorpsfeest 2022
Bericht van de dorpsfeest commissie:
Wat zijn we blij om te mogen aankondigen……Het
dorpsfeest van 2022 gaat door!
Na 2 jaar van afwezigheid kunnen we eindelijk weer los en zal onze
feesttent weer opgezet worden op het kaatsveld. Op 17,18 en 19
juni is het dan eindelijk zover. Dus noteer het in je agenda, schrijf
het op je kalender en zeg alle andere afspraken gewoon af want het
wordt geweldig!
We hebben een leuk nieuw programma in elkaar gezet met daarin
voor ieder wat wils. De details van onze feestprogrammering volgen
binnenkort in ons speciale dorpsfeestkrantje. Tipje van de sluier……
Een nieuw en fris programma voor de vrijdagavond (echt een
aanrader!), op zaterdag leuke activiteiten op het veld voor jong en
oud en ’s avonds een geweldig mooi feest met een fantastische
band en op zondag genieten als vanouds.
Onze vrijwilligers komen in de weken voorafgaande aan het feest bij
u langs de deur met de intekenlijst en vragen u om een financiële
bijdrage te doen. We begrijpen dat niet iedereen iets heeft met het
dorpsfeest, maar bedenk u wel dat alle activiteiten in ons dorp zeker
ook te maken hebben met de leefbaarheid in Midlum. We hopen dan
ook dat u ons wilt helpen om er dit jaar, na zo’n lange tijd, een
fantastisch feest van te maken. We kunnen uw steun echt goed
gebruiken!
We willen iedereen graag uitnodigen om er samen een prachtig
feest van te maken. En vinden dat iedereen in Midlum zeker een
leuk feest heeft verdiend. U bent dan ook van harte welkom….We
rekenen op u!
Dorpsfeest commissie Mullum
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Zeer geslaagd benefietconcert in de Spil: We want more!
Eindelijk was het dan zover….op zaterdag 19 maart schudde de Spil
eindelijk weer op haar grondvesten.
De instrumenten mochten eindelijk uit het stof, de dansschoenen van
zolder en de biertap stond paraat om rijkelijk te kunnen vloeien.
Het idee voor een benefietconcert ten behoeve van de Spil lag al even op
de plank en kon door de Corona- maatregelen lang niet worden omgezet
in actie, maar toen het eindelijk zover was, werd er met vol enthousiasme
en energie meteen actie ondernomen.
Onder leiding van Ronnie van der Plaats werden de bands geregeld, de
sponsoren in grote getale gevonden en de kaartjes gingen als zoete
broodjes over de toonbank.
Het resultaat: een fantastische dag, met als start in de ochtend: een liveuitzending op Radio Stad Harlingen vanuit de Spil.
Live muziek vanaf het podium van “Op Sien Plaats” en “Dicky Power” en
een leuk praatje tussendoor door Douwe Snijder en Doede De Jong, die als
echte side-kicks de uitzending aan elkaar praten.
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S ’avonds was het tijd voor de kers op de taart, de optredens van de bands
: “ Op Sien Plaats”, Hou “t Kort” en “Dicky Power”. In beide zalen ging het
dak eraf en werd er volop gedanst, gekletst, gedronken en gelachen. De
sfeer was geweldig en het werd dan ook een zeer geslaagde avond.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten in de vorm van “De Smulkar
“van Joris Kluitenberg.
We zijn het er unaniem over eens dat een avond als deze vaker mag plaats
vinden en gaan dit dan ook omzetten in actie . Geloof ons, avonden als
deze wil je niet missen, het zorgt voor verbinding, gezelligheid en wellicht
een klein beetje hoofdpijn de dag erna, maar dat heb je er graag voor
over.
Deze avond hebben we mede te danken aan vele sponsoren, waaronder
de bands die belangeloos hebben opgetreden.Daarnaast bedanken we
graag onderstaande sponsoren:
Nesta Shipping, Mts de Jong, Copini, Hotel Zeezicht, WR-Unit, Gashandel
de Vries, Van der Laan Mechanisatie en Wim Kroon
Heel graag tot een volgende editie!
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Oan de neitins fan Piet Paulusma.
(1956-2022)
Hy wie ; “De waarman “ yn ús Fryslân,
der wie gjinien dy ’t him net koe,
hy waard in hiele protte frege
as men earne oandacht foar ha woe.
Piet Paulusma wie altiid warber
Piet Paulusma stie altiid ré,
foar SBS ,Max, Omrop Fryslân
hy fertelde op radio as foar “tevé”.
Yn doarp en stêd wie hy te finen
men noege him troch ’t hiele lân.
Oeral fol fjûr die hy syn praatsjes
hoefolle ha we dêr wol net fan hân.
Súdwester stoarm, as glêdde diken
Piet wie stéfêst fan de partij,
it waar, dat koe sa min net wêze;
Piet die ferslach, hy wie der bij.
“Wy moatte moarn mar wer yn ‘t waar sjen”
wie ek syn slogan op elts ein.
“Oant Moarn “:dat binne ek twa wurden
ferboun oan Piet, ….hy is hinnetein.
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Syn bliere stim sil nea wer klinke
Fryslân ferliest syn “waar-ikoan”.
In bulte minsken sil him misse
Hjerbeam ferliest yn him ….in soan!

Fan Piet moat eltsenien no skiede
syn neisten, winskje w’alle krêft,
om t’ libben fierder oan te kinnen:
“Farwol “, Piet Paulusma…. rêst sêft!
Mullum 22 maart 2022

Piet de Groot
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Voor maar 60,- euro per jaar !!!!!!!!
U promoot daarmee uw bedrijf in ons dorp en steunt daarmee
ook de dorpskrant.
Neem contact op; dorpskrantmidlum@gmail.com>
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Zin in een feestje??
Voor dorpsgenoten is De Spil af te huren voor een feestje (verjaardag,
jubileum, enz).
Je huurt het dorpshuis al voor een avond (van 20.00 tot 24.00 uur)
vanaf € 50,-.
De prijs per consumptie is € 2,10
-------------------------------

"Spil”- arrangement
Dit arrangement kost € 21,50 per persoon en bestaat uit:
•
•

2 maal koffie en/of thee met een heerlijk stuk oranjekoek
3 consumpties (mix is 2 consumpties)

•

Schaal met kaas/worst

• 3 borrel hapjes (warm)
• zaalhuur en bediening.
Dit arrangement is mogelijk vanaf 20 personen.
Wil je met minder mensen komen, neem dan contact met ons op voor een
prijsopgave.
Het

"Spil”- arrangement kan worden aangevuld met bijvoorbeeld:
•

soep met belegde broodjes

• een koud en/of warmbuffet
De prijs hiervan is afhankelijk van je wensen en daarom op aanvraag.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Teja de Haan
Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-37132498

Dorpshuis De Spil het middelpunt van Midlum
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