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DATA OUD PAPIER 
2021 

Rond 09:00  

        ●  
        ●  

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



 
 

4  
 

AGENDA SPIL 

Datum Activiteit Tijd 

     

3 en 10 September St Nicolaaskerk open 13.30- 16.30 

24   September  Straatkaatsen  

   

18 Oktober Koffieochtend 10.00 

21 en 22 Oktober Toneel 20.00 

29  Oktober  Bluesnight 21.00 

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

Contact adres van Dorpsvereniging                                          

Voorzitter van Dorpsvereniging                                                               

Doede de Jong, 

Harlingerstraatweg 36 

Tel: 0517 – 417650 
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Op 21 en 22 oktober is er weer toneel in Dorpshuis De Spil. 
 Bijna twee jaar geleden was het nog net mogelijk een voorstelling te 
geven, maar dat was door alle beperkingen en de dreiging van een 
corona-infectie niet zoals we dat eerder gewend waren. Laten we 
hopen dat er dit jaar weer twee traditionele opvoeringen kunnen 
plaatsvinden. 
 
Verderop in Mullumer Nijs treft u de poster RABO ClubSupport. Elk 
RABO-lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende 
deelnemende verenigingen. De actie loopt van 5-27 september. 
 Die stem kan leiden tot financiële steun van de bank. Daarom 
roepen we RABO-leden op een stem uit te brengen op ons 
toneelgezelschap. 
Ook treft u in dit dorpskrantje de poster VERLIEZERS, het blijspel 
van Ton Davids dat wij in oktober ten tonele zullen brengen. U kunt 
kaarten (€8 per stuk) reserveren via tel. (0517) 412147 of via 

www.toneelmidlum.nl 
 
 
toneel  koffie en gebak verloting met veel prijzen  
 
 
VOOR €8 EEN AVONDJE UIT IN EIGEN DORP! 
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Beste Midlumers, 
 

Hier is alweer de vijfde dorpskrant van 2022. De tiid hâld gjin skoft.  

De afgelopen maanden lagen de activiteiten stil en hebben wij als 

dorpsbelang niet vergaderd, daarom is er vanuit dorpsbelang weinig 

nieuws te melden. De vrijwilligers van dorpshuis De Spil hebben 

daarentegen niet stil gezeten! Zij hebben een aantal leuke activiteiten op 

het programma staan. Op 24 september is er straatkaatsen en op 18 

oktober is er weer een gezellige koffieochtend, vanaf 10 uur bent u van 

harte welkom. Ook de toneelclub is druk aan het oefenen, zij geven 21 en 

22 oktober hun toneelvoorstelling en last but not least….. De Midlumer 

Bluesnight is weer terug in Midlum en wordt gehouden op 29 oktober. 

Meer informatie over de activiteiten leest u in deze dorpskrant, op onze 

website www.midluminfo.nl en op de Midlumer Nieuwspagina op 

facebook.  

We hopen u als belangstellende of vrijwilliger bij 1 van de activiteiten te 

mogen ontmoeten! 

In de zomermaanden, van 2 juli t/m 10 september is de Nicolaaskerk in 

Midum op zaterdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur open voor publiek. Dit 

blijkt een succes te zijn. Veel mensen komen een kijkje nemen, soms 

mensen uit Harlingen of Midlum, maar ook toeristen uit alle hoeken van 

het land of uit het buitenland, weten het kerkje te vinden. In de kerk zijn 

kunstwerken te bekijken van Jet Twijnstra en Tanja van Abbema, deze 

vindt u in de vensterbanken en aan de muur hangen schilderijen van Oesje 

Zegel. Af en toe komt er een organist langs die mooie muzikale klanken uit 

het orgel weet te toveren. Voor liefhebbers is er de mogelijkheid om de 

toren te beklimmen. Er zijn 2 vrijwilligers aanwezig en er is gelegenheid 

om een bakje koffie of thee te drinken. Er zijn nog 2 mogelijkheden om 

een kijkje te nemen en wel op zaterdagen 3 en 10 september. We hopen 

dat de openstelling van de kerk volgend jaar een vervolg krijgt.  

about:blank
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Vrijwilligers zijn goud waard en helaas zijn ze steeds moeilijker te vinden. 

Om aan te geven hoe belangrijk we de vrijwilligers vinden, zetten we in de 

dorpskrant een vrijwilliger in de spotlights, deze keer is het woord aan Piet 

de Groot. Zoals u kunt lezen zet Piet zich op diverse manieren in voor o.a. 

dorp en sport. Namens het hele dorp willen we Piet bedanken voor zijn 

inzet! 
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Bluesnight in de Spil. 

Op zaterdagavond 29 oktober a.s. staat ons dorpshuis De Spil in het teken 

van de blues. 

De Bluesnight start om 21.00 uur met een optreden van de The Woods, 

vervolgens staat Talkin’blues & the Delta Ladies op het programma.  

Beide bands hebben reeds ruim hun sporen in de blues wereld verdient. 

Kaarten aan de kassa € 15,00.  In de voorverkoop € 12,50 verkrijgbaar bij 

Bruna Harlingen of door € 12,50 over te maken op rekeningnummer  

NL 38 RABO 0172 0708 72 t.n.v. Stichting Bluesnight Midlum 
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VRIJWILLIGER IN DE SPOTLIGHTS!!! 

We hebben heel veel vrijwilligers in het dorp. Al die vrijwilligers zorgen er 

met elkaar voor dat het dorp leefbaar blijft. Vaak hebben we geen flauw 

idee wat iemand allemaal doet en wat iemand beweegt om 

vrijwilligerswerk te doen. Daarom is het idee ontstaan om in de 

dorpskrant een vrijwilliger in de spotlights te plaatsen.  

De spits van deze rubriek werd afgebeten door Henk de Haan. Henk de 

Haan geeft de pen door aan Piet de Groot. 

 
 

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

Ik ben Piet de Groot, 72 jaar, gepensioneerd en getrouwd met Elisabeth 

(Betty). Wij hebben twee zoons, waarvan de jongste in 1999 op 19-jarige 

leeftijd is overleden, en we hebben twee kleinkinderen. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

Mijn hobby’s zijn: kaatsen (65 partijen per jaar), wandelen (4500 kilometer 

per jaar), fietsen (1500 kilometer per jaar), biljarten, kaarten, tuinieren, 

puzzelen, verzamelen en (soms) schrijven van kaatsgedichten.  
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Waar woon je? 

In de Frittemastraat te Midlum.  

 

Je bent actief als vrijwilliger in Midlum, wat doe je allemaal voor het 

dorp? 

Ik ben: tuinman bij het dorpshuis, o.a. heg knippen, onkruid wieden, de 

boel netjes houden; 

penningmeester bij de biljartclub; 

voorzitter bij de kaartclub Herbayum-Midlum; 

scheidsrechter bij het dorpsfeest-kaatsen; 

al 18 jaar secretaris Beroepscommissie KNKB; 

vrijwilliger bij het kaatsmuseum. 

En ik was: 

21 jaar secretaris van de kaatsclub Midlum; 

13 jaar secretaris Federatie Franekeradeel.  

10 jaar doodgraver in Midlum. 

 

Waarom ben je vrijwilliger geworden? 

Ik vind het leuk om iets om handen te hebben, kan moeilijk stil zitten en 

help daarmee op mijn manier een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid 

in Midlum.  

 

Wat is het mooiste plekje in Midlum en waarom? 

Mijn bloementuin, zomers en in het voorjaar.  

 

Heb je nog tips voor Midlum of de Midlumers? 

Je niet teveel met andermans zaken bemoeien en handen uit de mouwen 

steken als daaraan behoefte is of om gevraagd wordt.  

 

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

pen door aan: 

Michiel Wijbenga.  
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Hallo allemaal, 
 
Het is alweer even geleden dat we hebben genoten van het 
dorpsfeest. En was het een topfeest dit jaar. We hebben mooi weer 
gehad en leuke activiteiten. Nu willen we graag even uw aandacht 
vragen voor het volgende….. 
Wij zijn 2 volleyballen kwijt geraakt tijdens het dorpsfeest. Dat is 
heel erg jammer vooral omdat we deze hebben geleend. Wij voelen 
ons dan ook erg bezwaard naar de volleybalvereniging in Harlingen 
toe omdat we ze dit jaar niet terug hebben kunnen geven. Het kan 
natuurlijk zijn dat uw kinderen thuis zijn gekomen met een of beide 
volleyballen. Snappen we want ze zijn leuk. Mocht u in de schuur 
nog een volleybal vinden zouden we het echt heel fijn vinden dat u 
ze bij ons wilt brengen. Mag uiteraard ook anoniem maar dat hoeft 
niet :-) 
Wij zullen u zeer dankbaar zijn. U mag de bal inleveren op 
Folkertpoststraat 21. 
 
Groetjes van de 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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                                  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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