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DATA OUD PAPIER 
2021 

Rond 09:00  

        ● 2 Juli 
        ●  

We zijn u dankbaar voor uw gift       
Vanaf 09:00 wordt het oud papier 
opgehaald. 
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AGENDA SPIL 

Datum Activiteit Tijd 

     

7 juli Feestelijke 
ouderavond IKC 
Middelstein 

 

   

2 juli t/m 10 
september 

St Nicolaaskerk elke 
zaterdag open 

13.30- 16.30 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Contact adres van Dorpsvereniging                                          

Voorzitter van Dorpsvereniging                                                               

Doede de Jong, 

Harlingerstraatweg 36 

Tel: 0517 – 417650 
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Beste Midlumers, 

De zomer is begonnen, het dorpsfeest ligt achter ons en het vakantie 

vieren kan voor de meeste mensen beginnen. We wensen iedereen een 

mooie zomer en veel leesplezier toe! 

 

Dorpsfeest 

Het weekend van 17-18-19 juni stond weer in het teken van het 

dorpsfeest. Na 2 stille jaren kon het eindelijk weer doorgaan! Wat troffen 

we mooi weer en wat was het gezellig, we hebben toch maar een 

‘daalders’ plakje daar op het kaatsveld. In deze dorpskrant leest u alles 

wat u maar wilt weten over het dorpsfeest. Via deze weg willen we 

iedereen bedanken die het dorpsfeest mogelijk heeft gemaakt! 

 

Vrijwilliger in de spotlights 

In Midlum zijn vele vrijwilligers actief, je ziet ze niet, je hoort ze niet maar 

ze zijn er wel degelijk. Wij vonden het tijd worden om de vrijwilligers eens 

in het zonnetje te zetten. We hebben hiervoor een nieuwe rubriek 

gecreëerd genaamd “Vrijwilliger in de spotlights”.  

Aan vrijwilliger Henk de Haan de eer om de rubriek deze eerste keer te 

vullen. Henk woont inmiddels met zijn Teja in Harlingen en heeft afscheid 

genomen als vrijwilliger. We vonden dat Henk nog wel even in de 

spotlights gezet mag worden als dank voor het vele werk dat hij voor 

Midlum en de Midlumers heeft verricht. 

 

Maaien wandel paden Midlumer bos 

Rond het Midlumer bos ten noorden van de speeltuin worden de paden 

gemaaid door Rob Visser met een zitmaaier, die met een bijdrage van de 

Riedpolder is aangeschaft. Het onderhoud en eventuele kleine reparaties 

worden gratis door Mechanisatiebedrijf Van Der Laan uitgevoerd. Hartelijk 

bedankt hiervoor, we hebben zo met weinig kosten een prachtige 

wandelroute. 
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Tsjerkepaad 

De Nicolaaskerk in Midlum doet dit jaar mee met Tsjerkepaad. De kerk is 

tijdens de zomermaanden van 2 juli tot en met 10 september op de 

zaterdagmiddagen van 13.30 – 16.30 uur geopend. Iedereen is van harte 

welkom om een kijkje te komen nemen. Meer informatie over Tsjerkepaad 

vindt u op www.tsjerkepaad.nl 

 

Herhaalde oproep om mailadressen 

We willen in de toekomst meer via de mail gaan communiceren omdat je 
via dat medium redelijk eenvoudig en snel een groep mensen kunt 
bereiken. Daarom deden we in de vorige dorpskrant een oproep om 
mailadressen. Helaas was het resultaat teleurstellend.  
Daarom doen we nogmaals een oproep. 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 
 

 

about:blank
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Beste dorpsgenoten uit Midlum, 

 
Overweldigend was uw belangstelling rond het afscheid van mijn lieve 
man, onze vader en opa  
 
Bertus Nijendijk 
 
Zoveel mensen toonden hun medeleven, door kaartjes, aanwezigheid bij 
de condoleance en de kerkdienst, door een advertentie en door bloemen, 
dat het ons niet lukt iedereen persoonlijk te bedanken. 
Al zijn wij innerlijk nog verbijsterd door zijn plotselinge overlijden, jullie 
aandacht helpt ons om de werkelijkheid onder ogen te zien. Gesteund 
door goede herinneringen gaan wij verder.  
Het troost ons te merken dat hij voor zoveel mensen van betekenis is 
geweest. En het is fijn, dat hij een mooi plekje heeft gevonden op de terp 
onder de kerktoren van Midlum. Het is goed dat ons dorp deze plek in ere 
houdt. Zo komen we elkaar vast weer tegen in het dorp en weten we ons 
met elkaar verbonden. Dank u wel! 
 
Rinske Nijendijk-Cnossen 
Kinderen en kleinkinderen 
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VRIJWILLIGER IN DE SPOTLIGHTS!!! 

We hebben heel veel vrijwilligers in het dorp en we hebben vaak geen 

flauw idee wat iemand doet en wat iemand beweegt om vrijwilligerswerk 

te doen. Daarom is het idee ontstaan om een nieuwe rubriek op te nemen 

in de dorpskrant en hierbij een vrijwilliger in de spotlights te plaatsen. 

Deze eerste keer is de eer aan Henk de Haan. 

 

 
Beste Henk, voor mensen die je nog niet kennen, stel jezelf eens voor. 

Ik ben Henk de Haan 65 jaar oud en getrouwd met Teja. Wij hebben 1 

dochter en 2 kleinkinderen. Mijn beroep is betonmixerchauffeur. Heb 41 

jaar met volle tevredenheid  in Midlum gewoond. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

Heb samen met Teja 21 jaar het geitenveldje gehad. Teja de dieren en ik 

het onderhoud. Heb 2 oude brommers te weten een Sparta uit 1977 en 

een Zundapp uit 1972. Met een clubje toeren wij op vrije dagen hiermee. 

Natuurlijk alleen met mooi weer. Verder mag ik graag prutsen in mijn 

schuur. Daar ben IK... de baas. 
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Waar woon je? 

In Harlingen sinds 16 april 2022. In een levensbestendige woning. Was 

eerst wel wennen. Miste de ruimte. 

 

Je bent jaren vrijwilliger geweest in Midlum, wat heb je zoal gedaan? 

Vanaf de oprichting van het dorpshuis (1990) ben ik al vrijwilliger geweest 

tot april 2022. Mijn taken waren bardienst , frituurbakken schoonhouden. 

Tafels  en stoelen klaarzetten voor feestjes of vergaderingen enz. Ook hand 

en span dienst achter de schermen. Zoals de laatste keer met de 

muziekavond meehelpen  om de zaal en tussenbar gereed te maken en 

natuurlijk na de tijd alles weer opruimen. 

 

Waarom ben je vrijwilliger geworden? 

Dingen lopen zoals ze lopen. Als je het redelijk druk hebt kun je er altijd 

nog wat bij doen. Mensen die niet veel doen hebben op hun manier 

nergens tijd voor. 

 

Wat is het mooiste plekje in Midlum en waarom? 

v. Harinxmastraat nr. 9 en dan met name natuurlijk het geitenveldje. 

 

Heb je nog tips voor Midlum of de Midlumers? 

Met z'n allen de schouder er onder zodat het dorpshuis bestaan blijft. En 

heb respect voor de vrijwilligers  die doen hun best. 

 

Wie zou je de volgende keer graag in deze rubriek zien oftewel ik geef de 

pen door aan….. 

Piet de Groot. 
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Zaterdagochtend was het de beurt aan de kinderen om feest te 

vieren, en het hele dorp mocht dat weten toen ze startten met de 

lawaai optocht!  

Met een elfstedenroute van  oudhollandse spelletjes, een grote 

knutseltafel met jojo en Stijn die er een echt Stijnfestein van 

maakte. 

Genoeg limonade, vers fruit, een lekker patatje en een ijsje mede 

mogelijk gemaakt door de Smulkar, maakte het feest compleet. 

Het perfecte weer hebben ook alvast gereserveerd voor volgend 

jaar! Bedankt aan iedereen die heeft meegeholpen om er een feest 

van te maken! 

Groetjes het a-team 
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DORPSFEEST 2022 

Na 2 jaar geen dorpsfeest te kunnen houden, konden we dit jaar weer los 

en wel op 17,18 en 19 juni 2022. We hadden er mooi weer bij zodat alle 

activiteiten door konden gaan, zaterdag bij het eigooien/vangen hadden 

we een beetje regen maar dat mocht de pret niet deren en even later 

kwam de zon er weer bij. En kon een ieder genieten van alles wat er te 

doen was. Er was een zweef, draaimolen en een snoep kraam van de fam. 

Haller. Familie Kluitenberg stond er met de Smulkar zodat men ook een 

hapje kon eten. En de toilet wagen was weer door Ymie van Andel 

beschikbaar gesteld bedankt hiervoor allen. Nu volgen de prijzen van de 

verschillende activiteiten die er het weekend werden gehouden. 

Vrijdagavond 17 juni de PUBQUIZ 

1e Bar weinig (Oranje hesjes)    227pnt   prijzen: Hema cadeau bonnen                

2e de Dummies(Lichtblauwe hesjes)  221pnt     Min-12 cadeau bonnen 

3e Boter bammetjes (Gele hesjes)    217pnt          Munten voor drinken 

Er deden 10 teams mee, de opkomst was erg verrassend. 

De puquiz werd georganiseerd door een entertainment bureau uit Ried 

dhr. Rense Rotsma en zijn collega. Het was een gezellige, leuke avond 

goed verzorgd. Na afloop kwam onze eigen Midlumer DJ Jac voor nog een 

leuke afsluiting van de avond. Ook dit was geslaagd bedankt Jacqueline. 

Zaterdag ochtend voor de jeugd en s’middags was er weer een 

volleybaltoernooi ook hier deden 9 teams aan mee dit jaar helaas geen 

jongeren, misschien een ander keer weer. 

1e de Smashers  Slagroomtaart + mnt 

2e Team Import              Appeltaart + mnt 

3e Team Vento               Munten 

Daarna was het tijd voor het eigooien/vangen dit is gewonnen door de 

heren Boudewijn Tulen en Andre van der Woude met 27,5 meter prijs 

munten. 
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                         De Smashers 1e prijs volleyballen. 

 

Zaterdag avond trad de Coverband SHE op 5 dames die geweldig zongen, 

en in de pauze was DJ All Tha Fokk die voor een geweldige show zorgde 

en iedereen op de vloer had. Was al met al een zeer geslaagde avond.  

Zondag Helaas geen tentkerkdienst de dominee was zaterdag ziek 

geworden, en mede hierdoor waren er geen tot weinig koffiedrinkers. 

Maar Heel Midlum bakt ging wel door er hadden zich 6 personen 

opgegeven om iets te maken. Er waren 2 prijzen te verdelen en deze 

gingen naar: 

1e Bente en Maria met hun Regenboogtaart met het Midlumerbokje als 

afbeelding. 

Uitslag jury Origineel, lekker, met echt bokje, kleurlijke regenboog. 

2e Inge de Jong met haar Carrot cake. 

Uitslag jury Ziet er super uit, lekker smeuig, heerlijke topping. 

Beide prijzen bestonden uit een pakket met hulpmiddelen en materiaal 

om een taart te maken. 
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Ook dit jaar was Annaloes Lips weer de jury, bedankt voor je jureren en op 

naar volgend jaar. Tijdens de bakwedstrijd was het kaatsten begonnen. Er 

werden in 4 klassen gekaatst jeugd, dames, Heren A-klasse Jongste en 

Heren B klasse 45+. 

De jeugd werd beloond met een sok met inhoud en de andere 3 groepen 

een tas met boodschappen gesponsord mede door de Plus Lunenborg 

Harlingen.                                                                                                              

Door het mooie weer en doordat we in de tent konden pinnen en alle 

andere digitale vormen van geld innen, zijn we blij met alle inkomsten. We 

danken alle sponsoren en dorpsbewoners voor hun bijdrage en hulp daar 

waar nodig was. Mede hierdoor hebben we dit jaar een geslaagd 

dorpsfeest gehad.  

Namens dorpsfeestcommissie. 
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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> 
 
 

 

 

mailto:dorpskrantmidlum@gmail.com
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                            Uitslagen kaatsen 

 

                          1e prijs jeugd 

 

Jeugd  
1e prijs                 2e prijs 

Rijk Heimans    Kay Odolphi 
YlseTigchelaar (Koning)  Sibrich Tigchelaar 
Ilse Jongsma    Syl Odolphi 
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                               1e prijs dames 

 

                                                    

1e prijs                                       2e prijs                      3e prijs 

Stephanie de Vries (Koning)     Kaylee Kwast           Nynke Agema 

Anja Junior                                 Iris Agema               Claudia Vlieger 

Rixt de Boer                               Anne Nagel              Chantal Beverlo 
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                       1e prijs   Heren A-klasse jongste 

 
1e prijs               2e prijs                   3e prijs 

Justin van Dijk                        Nick Leistra           Boudewijn Tulen 

Brian Zeilmaker (Koning)      Wilco van Andel    Wesley Schaap 

Davey de Haan                        Jildert Anema        Martijn v. d. Vaart 
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                                1e prijs B-klasse 45+ 

 

 

1e prijs                             2e prijs                        3e prijs 

Peter Kwast (koning)       Pieter Alberda             Andre v. d. Woude 

Richard Strikwerda          Thom Posthumus        Rene de Jong 

Anne Piet Anema             Tjarrie Hamhuis          Wim Kroon 

 

 



 
 

20  
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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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