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DATA OUD PAPIER 
2021 

Rond 09:00  

        ● 3 December 
        ● 4 Februari 2023 

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

Datum Activiteit Tijd 

     

29 Oktober Bluesnight 21.00 

   

22  November Koffieochtend 10.00 

26 November Sinterklaasmiddag  

 1e  avondsgebed   
St. Nicolaaskerk 

19.30 

   

3 December 2e avondsgebed 
St. Nicolaaskerk 

19.30 

9 December Kerstbingo 19.30 

10 December 3e avondsgebed 
St. Nicolaaskerk 

19.30 

17 December  4e avondsgebed 
St. Nicolaaskerk 

19.30 

20 December Koffieochtend 10.00 

   

   

   

  

 

Contact adres van Dorpsvereniging                                          

Voorzitter van Dorpsvereniging                                                               

Doede de Jong, 

Harlingerstraatweg 36 

Tel: 0517 – 417650 
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BESTE MIDLUMERS, 

Dorpskrant november-december is weer een goed gevulde dorpskrant.  

Lees deze krant goed, dan bent u voorbereid als we deze winter bij u aan 

de deur komen met een belangrijke vraag.  

TERUGBLIK ACTIVITEITEN 

In september was er straatkaatsen, georganiseerd door een aantal 

dorpsbewoners, een groot succes! Super dat mensen zich op deze manier 

inzetten om iets voor het dorp te organiseren.  

Op 18 oktober was het weer een gezellige boel in het dorpshuis bij de 1e 

koffieochtend van het seizoen. Zo’n 25 personen kwamen langs om na 

lange tijd weer eens bij te praten. Extra leuk was dat er een speciale gast 

aanwezig was, de burgemeester van Harlingen mevrouw Ina Sjerps. De 

burgemeester is bij alle tafels even aangeschoven om een praatje te 

maken en te horen wat er zoal leeft in Midlum.  

De volgende koffieochtenden staan gepland op dinsdag 22 november en 

dinsdag 20 december. Vanaf 10.00 uur staat de koffie weer klaar, u bent 

van harte welkom! 
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VOORUITBLIK ACTIVITEITEN 

Eind oktober is er voldoende gelegenheid om een avondje uit te gaan in 

eigen dorp. 

Toneelgezelschap Midlum staat 21 en 22 oktober met het blijspel 

‘Verliezers’ op de planken in dorpshuis De Spil. De aanvang is 20.00 uur. 

Een toegangskaart kost € 8 en is te reserveren via tel.nr. 0517 412147 of 

www.toneelmidlum.nl 

De Bluesnight Midlum is terug van weg geweest en vindt plaats op 

zaterdagavond 29 oktober in dorpshuis De Spil. De aanvang is 21.00 uur. In 

het voorprogramma staat de band Talkin’blues & the Delta Ladies, de 

hoofdact is de bluesband The Woods.  

Een toegangskaart kost € 12,50 en is verkrijgbaar bij Bruna Harlingen of 

voor € 15 op de avond zelf aan de kassa in het dorpshuis. 

 

GEEN MIDLUMER OLIEBOLLEN 

De verkoop van oliebollen in het dorpshuis is inmiddels traditie geworden. 

Helaas komt hieraan een eind. De dames van het oliebollenbakteam, Teja, 

Eva en Gineke, hebben aangegeven te stoppen met het bakken van 

oliebollen in het dorpshuis. Helaas hebben we dus dit jaar geen Midlumer 

oliebollen.  

Lieve dames, bedankt voor alle heerlijke oliebollen die jullie in de 

afgelopen jaren hebben gebakken! We gaan jullie en jullie oliebollen zeker 

missen op oudejaarsdag! 

  

RABO CLUBSUPPORT 2022 

In september kon weer gestemd worden voor de Rabo ClubSupport. Dit 

jaar deden er maar liefst 3 verenigingen uit Midlum mee! Zo kon er 

gestemd worden op Dorpsbelang Midlum, IJsvereniging Midlum en 

Dorpsbelang Midlum. Alle drie hebben ze een mooi bedrag van de 

Rabobank ontvangen: IJsvereniging kreeg € 134,89, Dorpsbelang en 

Toneelvereniging ontvingen elk maar liefst € 220,82. 

Bedankt Rabobank en iedereen die op ons gestemd heeft! 
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MIENSKIP 

Het woord Mienskip is bij de meeste mensen wel bekend. Als je het 

opzoekt op google krijg je de volgende uitleg:De Friese Mienskip, vertaald 

naar het Nederlands is de gemeenschap, maar het betekent veel meer. 

Mienskip is de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om de 

gemeenschap te beschermen. Deze is vroeger ontstaan door de strijd 

tegen het water; men moest de krachten bundelen om terpen en dijken te 

kunnen bouwen. Daarnaast is de Mienskip ontstaan door het isolement 

van de dorpen. Friese Mienskip: de zelfredzaamheid van een klein dorp, de 

afhankelijkheid en de verbondenheid van de mensen in dit dorp. 

Wij als bestuur van dorpshuis en dorpsbelang maken ons ernstige zorgen 

over de Mienskip in ons dorp. Samen de schouders ergens onder zetten en 

zo met elkaar iets bereiken, zoals bijvoorbeeld het in stand houden van 

een dorpshuis, speeltuin, dorpsbelang. Zonder vrijwilligers is dit niet 

mogelijk! Gelukkig is er nog steeds een handjevol vrijwilligers, helaas 

worden deze vrijwilligers steeds ouder en het groepje mensen dat bereid 

is een taak op zich te nemen wordt kleiner en kleiner. Iedereen heeft het 

druk, druk en nog eens druk met werk, gezin, sport en hobby. Eerdere 

oproepen in de dorpskrant levert een paar reacties op maar dit is lang niet 

voldoende om de vele vrijwilligerstaken uit te voeren.  

Wij hebben daarom besloten om deze winter dorpsbewoners persoonlijk 

te benaderen om te vragen op welke manier u en jij een steentje kunt/wilt 

bijdragen. De komende tijd gaan we nadenken over de taken waarvoor we 

vrijwilligers nodig hebben en die zijn er genoeg! We maken een lijst van 

taken zodat je als potentiële vrijwilliger aan kunt geven wat je wilt doen, 

de keuze is reuze dus wees niet bang er is voor elk wat wils.  

We gaan ervan uit dat iedereen bereid is om iets te doen. We wonen 

tenslotte niet voor niets in het mooie dorp Midlum en willen met z’n allen 

van harte bijdragen aan de instandhouding van de faciliteiten in het dorp! 

Stel ons niet teleur en zeg JA IK HELP GRAAG EEN HANDJE MEE als we 

langs komen.  
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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.  

In de vorige dorpskrant konden we lezen op welke manier Piet de Groot 

zich inzet voor het dorp. Piet heeft de pen doorgegeven aan Michiel 

Wijbenga.  

 
Michiel in actie bij het snoeien van de haag rondom de begraafplaats  

 

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

Hallo. Ik ben Michiel Wijbenga, geboren 1974 in Leeuwarden en 

opgegroeid in Weidum. Sinds 1995 ben ik samen met Minke Visser uit 

Harlingen. In 1999 zijn wij vanuit het Oosterpark in het oude huis van fam. 

De Vries komen wonen. Een volledige restauratie was nodig maar nu 

wonen we er al jaren met veel genot. 
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We hebben 2 kinderen Hessel en Marrit, nu beide op het voortgezet 

onderwijs, vorig jaar kwam Bobby erbij en sinds de zomer een paar kippen 

met haan. 

 

Wat zijn je hobby’s? 

Mijn hobby is het restaureren van oude motorfietsen. Het vinden van een 

mooi project en dan weer opbouwen tot een complete motor die dan 

weer mooie zware klappen geeft vind ik prachtig. Ook het verzamelen van 

onderdelen en bezoeken van beurzen brengt ons vaak op mooie plekken 

en bij bijzondere mensen over de vloer. 

 

Waar woon je? 

In de Kerkstraat, heerlijk plekje boven op de terp. 

 

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

dorp? 

Ik ben wat van de praktische kant, oud papier ophalen, feesttent 

opbouwen/afbreken, vlag uitsteken op de toren, her en der even een 

hand uitsteken wanneer dat nodig is. 

En sinds begin dit jaar heb ik onderhoud van het kerkhof van de heer 

Sikkema overgenomen. 

 

Waarom ben je vrijwilliger geworden?  

Ik vind het leuk om wat voor het dorp te doen. Het geeft voldoening en 

heeft ook een groot sociaal aspect want je treft dan ook andere 

dorpsgenoten die je normaal misschien niet zo vaak tegenkomt. Daarnaast 

heb ik zelf ook altijd hulp gehad als dat even nodig was. Ik ben ook graag 

buiten bezig als het weer een beetje knap is dus daar past het onderhoud 

van het kerkhof weer goed in. Dit is wel een behoorlijke klus maar het is 

gelukkig aan de overkant van de straat en ik kan het doen wanneer het me 

uitkomt. 
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Wat is het mooiste plekje in Midlum en waarom?  

Ben gek op oude huizen/gebouwen dus voor mij is dat het oude hart van 

het dorp rondom de kerk. 

 

Heb je nog tips voor Midlum of de Midlumers? 

Ik vind dat het dorp er mooi en netjes bij ligt. Denk wel dat de fietsroute 

via de Koningsbrug nog eens wat aandacht nodig heeft. 

 

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

pen door aan:  

We lopen tegenwoordig vaak even door het bosje aan de noordkant van 

ons dorp, ik geef de pen graag door aan Rob Visser.  
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              Datum   :            9 DECEMBER 

          Tijd        :           19.30 UUR 

          Waar      :           Dorpshuis”De Spil” 

                                      Midlum. 

 
9 rondes[met elk 3 prijzen] voor € 15,00 .          

Inclusief 1x koffie of thee. 

   

Een ieder[kinderen vanaf voortgezetonderwijs] is van 

harte welkom. 

 

               Graag een pen/stempel meenemen. 
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                     TONEELGEZELSCHAP   MIDLUM 
 

Tien spelers hebben vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober ruim 
honderddertig toeschouwers vermaakt met het blijspel 
“VERLIEZERS” . Onder leiding van regisseur Lorelei van Ingen was 
er gedurende een lange aanloop naar de voorstellingen (vanwege 
corona) hard gewerkt om alles onder de knie te krijgen. Het toneel 
van De Spil was door Tjerk de Jong en Siep Braaksma prachtig 
voorzien van decors en licht en geluid was in vertrouwde handen 
van Jelmer de Jong. 
Op de website www.toneelmidlum.nl  en op Facebook staat een 
volledige serie foto’s van het blijspel gemaakt door fotograaf 
Joachim de Ruiter. 

 
Jong en oud zijn vertegenwoordigd  in de spelersgroep en dat willen 
we graag zo houden. In samenwerking met OBS Middelstein is er 
gestart om leerlingen van de school te betrekken bij het toneel (vijf 
van onze spelers zijn oud-leerlingen van de school). OP de vrijdag 
vòòr de herfstvakantie hebben leerlingen van groep 7/8 een bezoek 
gebracht aan DE SPIL voor een toneelworkshop o.l.v. de regisseur 
en met medewerking van een paar spelers. 
 
We hopen volgend jaar (in het najaar?) weer veel mensen te kunnen 
vermaken. 

http://www.toneelmidlum.nl/
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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 € 25,00 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 

• 2 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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                      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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