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17e Jaargang Nummer 3 
                                                              Herfst 2008  



September 2008 
L.S., 
 
Met genoegen presenteren wij hier het ‘Pompeblêd’ (3e kwartaal 2008), een uitgave 
van de Vereniging voor Plaatselijk Belang van Oudemirdum. 
 
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de plaatselijke belangen van 
Oudemirdum in zowel maatschappelijke, sociale als materiële zin.  
 
Daartoe fungeren we als spreekbuis  voor de inwoners van Oudemirdum en 
onderhouden we kontakten met de gemeente Gaasterlan – Sleat en hebben we 
zitting in de Stichting IJsselmeerkust. Tevens zijn we betrokken bij het bestuur van 
o.a. het Dorpshuis, Tafeltje Dekje, Dodenherdenking, Oudejaarsviering enz. 
 
Iedere permanente inwoner van Oudemirdum of haar direkte omgeving kan lid zijn 
van de vereniging. Op democratische wijze kunnen de leden invloed uitoefenen op 
de akties die de vereniging via de leden van het bestuur onderneemt danwel op de 
onderwerpen die ter tafel moeten komen in de (maandelijkse) bestuurs vergadering 
of de algemene jaarvergadering. 
 
Het lidmaatschap kost slechts 7 euro per jaar en daarvoor ontvangt u ieder kwartaal 
een nieuwe uitgave van Pompeblêd, koffie met koek bij de jaarvergadering en de 
niet aflatende inzet van de bestuursleden bij het behartigen van onze gezamenlijke 
belangen. 
 
 
Uw betrokkenheid bij ons mooie dorp wordt zeer op prijs gesteld en wij hopen 
daarom u als lid te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Plaatselijk Belang Oudemirdum 
 
 
 
V a n  d e  b e s t u u r s t a f e l .  

 
De zomer is weer voorbij en we rekenen nog op een aantal mooie dagen in de 
nazomer. Het was weer heel gezellig in ons brinkdorp. De aktiviteiten die 
plaatsvonden werden goed bezocht. Wij willen al de vrijwilligers hartelijk bedanken 
voor hun inspanningen. Het is goed om deze mensen in het zonnetje te zetten, want 
zonder vrijwilligers zou ons dorp er ’s zomers en ook ’s winters heel anders uitzien. 
 
Ook als bestuur zijn we weer aan het vergaderen. Het is fijn dat we weer compleet 
zijn. De taken zijn onderling verdeeld en dat werkt prima. We hebben er zin in om 
op te komen voor de belangen van de inwoners van Oudemirdum en omgeving. 
 
Zoals sommigen van U wel weten (maar velen ook niet) heeft Plaatselijk Belang ook 
eigendommen. Hier volgt de lijst, dus U kunt altijd bij ons terecht als er iets mis is: 
 
1. Luidinstallatie torenklok 
2. Twee bankjes bij de kerk (met rugleuning) 
3. Torenverlichting en meterkast (bij de kerk) 



4. Bank op de Brink (met rugleuning) 
5. Dorpspomp (op de Brink) 
6. Zwerfkei (op de Brink) 
7. Banken (zonder rugleuning) 

2 op de Marderhoek 
2 aan de Fonteinwei 

8. Banken (met rugleuning) 
3 aan ’t Huningspaad 
1 aan de Jan Schotanuswei 
1 aan de Ikebosker 
1 aan de Liemerigewei bij de zwerfkei 
2 bij de speelplaats jeugd Ikebosker / Bûgel 

9. 4 Plantenbakken bij de kunstkoe 
10. Informatiebord over de kunstkoe 
11. Het graf van Star Numans 
12. Bank met inscriptie 75 jarig bestaan Plaatselijk Belang aan                                                   

  de Dollen (met rugleuning) 
13. Vlaggenstok met twee wimpels 
 
Dit is een groot aantal bezittingen, waar we zuinig op moeten zijn. 
 
Op 19 april is er een proefvaart geweest met de nieuwe draagvleugelboot. Een aantal 
bestuursleden hebben deze tocht meegevaren. De windkracht was die dag 6 (met 
uitschieters) en dat hebben we gemerkt. Intussen is de dienst van start gegaan. Je 
ziet de IJsselmeerkustplaatsen van een heel andere kant. Het is een leuke tocht om 
eens te doen maar niet als het hard waait. 
 
Wij wensen U nog veel mooie dagen toe en blijf genieten van ons dorp en de heel 
gevarieerde omgeving. 
 
Marianne Visch. 
 

  



P u z z e l c o m p e t i t i e  2 0 0 8  

Ook deze keer weer een flink aantal inzenders voor de puzzelcompetitie. 
Helaas miste er een nummer en stond er een verkeerd nummer in de opgave, onze 
excuses hiervoor, uiteraard hebben we de goede foute oplossing en de foute goede 
oplossing als goed gehonoreerd. 
Alle ingeleverde sudoku’s waren foutloos.  
De oplossing van de puzzel was; 
“Wij wensen een iedr een aen fijne vacantie toe”. 
Dit moest uiteraard;  “Wij wensen een ieder een fijne vacantie toe” zijn. 
 
De opgave voor de volgende puzzel is er een met een knipoog en luidt als volgt; 
51 4 23 – 34 48 8 52 – 38 9 – 47 16 – 21 63 37 19 55 16!! 
 
De stand na de 2e  puzzel: 
10 punten 
Mevr. A. Schotanus-Muizelaar  Oude Balksterweg 4 
Mevr. B. de Vries-v/d Goot  Gaestwei 21 
Dhr. P. Strikwerda    Lege Leane 26 
Mevr. N. Draaijer-Boersma  De Grintfisker 9 
Mevr. H. L. Schilstra-Boomsma  Liemdobben 6 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra   Liemdobben 9 
Mevr. E. Dankert    Stobberoeier 1 
Mevr. G. Witteveen    Hunningspaed 23 
Mevr. A. Klompmaker   De Ikebosker 27 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra   Fonteinwei 19 
Mevr. H. Walinga-Folkertsma  Gaestwei 17 
Mevr. K. Visser-Folkertsma  Jan Schotanuswei 56a 
Mevr. R. Bovee-Luinenburg  De Brink 11 
Dhr. F.J. Kooistra    Beukenlaan Z22 
Dhr. J. Twijnstra    Jan Schotanuswei 9 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek   Lege Leane 17 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter   Lege Leane 9 
Mevr. M. van Tol    Skouleane 8 
Mevr. A. v-d Veer    Fonteinwei 4 
Mevr. J. Meijer    Fonteinwei 10 
Dhr. G. van der Goot   Skouleane 1 
Mevr. A. de Jong    Marderleane 13 
Mevr. A Keulen-de Vries   Fonteinwei 8 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch   De Snipfanger 5 
 
5 punten 
J. van Delden-Vlastuin   De Bugel 20 
Mevr. T.M. De Boer-Verhulst  Wyldpaed 4 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker  Jan Schotanuswei 58 
Mevr. D. Gijzen-Andela   De Bugel 19 
K.L. van Ommen    Lege Leane 25 
 
 
 
 
 
 
 



De uitslag na de 2e  Sudoku: 
2 punten 
Dhr. P. Strikwerda    Lege Leane 26 
Mevr. A. Klompmaker   De Ikebosker 27 
Dhr. G. Bovee    De Brink 11 
Dhr. F.J. Kooistra    Beukenlaan Z22 
Mevr. H.L. Schilstra-Boomsma  Liemdobben 6 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek   Lege Leane 17 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra   Liemdobben 9 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra   Fonteinwei 19 
Mevr. J. Meijer    Fonteinwei 10 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter   Lege Leane 9 
 
1 punt 
Mevr. A. de Jong    Marderleane 13 
Mevr. H. Walinga- Folkertsma 
Baukelien Westra    Liemerigewei 6 
J. van Delden-Vlastuin   De Bugel 20 
Ria Luinenburg    De grintfisker 18 
Mevr. G. Witteveen    Hunningspaed 23 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker  Jan Schotanuswei 58 
Mevr. D. Gijzen-Andela 
K.L. van Ommen    Lege Leane 25 
 
O p l o s s i n g  Z o m e r p u z z e l  2 0 0 8  
   

  



  Oplossing Zomer Sudoku 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfst Sudoku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossingen van de puzzel en de sudoku graag inleveren voor 15 november bij  

Catharinus de Jong, De Aldebuorren 24, 8567 LG Oudemirdum   



H e r f s t  P u z z e l  2 0 0 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 4 23 – 

34 48 8 52 – 38 9 – 47 16 – 21 63 37 19 55 16!! 

 
Veel succes toegewenst ! 

  



HORIZONTAAL 
1 eerstgeborene 
6 overgeven 
10 tobberd 
11 luchtstroom 
12 veenbagger 
14 sierplant 
16 tandbeen 
18 Bijbelse figuur 
20 huiduitwas 
21 religieus 
23 Amerikaanse 
    ruimtevaartorganisatie..... 
24 rivier in Zuid-Holland 
25 nagerecht 
27 gehucht 
28 rivier in Bosnië Herzegovina 
30 uithangteken v.e. drogist 
33 middelbaar technisch onderwijs 
34 hinderlaag 
36 grappenmaker ........................ 
38 idem (afk.) 
40 edelgas 
42 noordoost (afk.) 
43 snoepje 
44 pennetje met platte kop 
45 voegwoord 
46 pl. in Gelderland 
48 trekdier 
49 zat 
51 lidwoord 
52 plantengeslacht 
54 afhankelijk 
56 Indische marktplaats 
58 stommeling 
59 klakkeloos 
62 nieuw (Lat.) 
64 voetbalterm 
66 grap   .......................... 
67 uitloper 
68 lange, dunne stok 
70 voetbalclub 
71 sterkedrank 
72 hoofd v.e. moskee 
74 verbrandingsverschijnsel 
75 verkeersobstakel 
76 kleur 
77 vinnig 
 

VERTICAAL 
1 plaats in Canada 
2 plantenziekte 
3 gelaatskleur 
4 gelofte 
5 snipperdag 
6 schutsluis 
7 deel v.d. hand  .................... 
8 radioactief element 
9 afstammeling 
11 om welke reden 
13 langzamer 
15 haal met de nagels 
16 tijdvak 
17 klompje planten 
19 rivier in Oostenrijk 
21 soort pap 
22 gevechtsvliegtuig 
25 Verbond van Nederlandse                
      Ondernemingen 
26 keukengerei 
29 aanzetknop in een auto 
31 verrukkelijk oord 
32 wild rund 
34 toestand van rust 
35 voortbewegen 
37 metaaloxidatie 
39 verdoofd 
40 afscheidsgroet 
41 telwoord 
42 naschoolse opvang (afk.) 
47 storing v.h. weer 
49 kweektechniek 
50 nachtroofvogel 
52 deel v.e. boom 
53 bezetene  ............................ 
54 deel v.e. racewedstrijd 
55 aquariumvisje 
56 kortgeleden 
57 stuk chocolade 
58 tooi 
60 deel v.e. dier 
61 arbeidstijdverkorting (afk.) 
63 envelop 
65 soort dans 
67 haarknot 
69 onbedekt 
71 reinigingsmiddel 
73 maart (afk.) 
74 deel v.e. vaarwater ...... 

 
  



 

 

 

 

 

Opening Gaasterlandse Natuurweek  
op zaterdag 18 oktober bij Mar en Klif 

 
Oudemirdum- Van 18 oktober tot en met 25 oktober 2008 vindt voor de 21ste  keer 
de “Gaasterlandse Natuurweek” plaats.  
De samenwerkende natuurorganisaties in Gaasterland en  Informatiecentrum Mar en 
Klif hebben een gevarieerd programma tot stand gebracht met onder andere 
excursies, een groene markt,  kinderactiviteiten en kindert-heatervoorstellingen. 
Tijdens deze week is het thema: ‘Gastvrij Gaasterland’. De activiteiten vinden plaats 
op diverse locaties in Gaasterland. De opening van deze week is op 18 oktober om 
13.30 uur bij Mar en Klif. 
 
In het bezoekerscentrum is speciaal in het kader van de Natuurweek een 
tentoonstelling ingericht, die als rode draad: “Gastvrij Gaasterland” heeft. Om 13.30 
uur vindt de opening van de natuurweek plaats en is de speciale tentoonstelling te 
zien. De opening zal verricht worden door een bijzondere gast, waarvan we de naam 
nog even niet bekend maken, maar die zich inmiddels ontpopt heeft tot een 
bekende persoon in de gemeente Gaasterlân-Sleat. Naast speciale genodigden is de 
opening voor iedere belangstellende toegankelijk. De organisatie zal u gastvrij 
ontvangen! Vanaf 14.30 uur start voor de aanwezigen een thema excursie onder 
leiding van een boeiende verteller.  
 
Meer info Wiep Runia (coördinator Natuurweek) 0514-571777  
 

Hoi Piepelepoi ! 
 
Heb je de nieuwe kleurplaat al gezien? Mooi hè, het is een specht. Spechten hebben 
heel veel kleuren dus dat wordt vast heel mooi. De kleurplaat is verzorgd door Mar 
en Klif en daar kun je dus ook de kleurplaat inleveren tot na de herfstvakantie, 
maar breng hem vroeg dan hangt hij op de tentoonstelling van de natuurweek! Wist 
je dat Mar en Klif ook een spechten route heeft door het bos? Dan kun je ze in het 
echt zien. 

 
De afgelopen keer zijn er wel weer 11 kleurplaten ingeleverd bij de Troefmarkt. Heb 
je de jouwe zien hangen? Ze waren zo mooi dat iedereen een prijsje mag komen 
halen bij de Troefmarkt.  
 
Klaas en alle medewerkers, weer heel hartelijk bedankt! 

 
Ik ben heel nieuwsgierig naar alle kleurige spechten. Ik ga zeker even kijken! 

 



Herfst Kleurplaat 



 

 

 

 

 

G r o e n e  M a r k t  o p  1 9  o k t o b e r   
i n  h e t  R i j s t e r b o s  

 
Oudemirdum- Zondag 19 oktober is er vanaf 10.00 uur een sfeervolle ‘groene’ markt 
in het Rijsterbos in het kader van de 21ste Gaasterlandse natuurweek. Verschillende 
aanbieders van natuurproducten zijn vertegenwoordigd en demonstraties van oude 
ambachten zullen te zien zijn. Voor kinderen tot 10 jaar is er ’s middags om 14.00 
uur een vossenjacht. Kortom: Zondag 19 oktober is het Rijsterbos voor alle 
leeftijden ‘the place to be!’. Een dag met activiteiten en een unieke sfeer in de 
prachtige ambiance van het Rijsterbos, een dag die je niet gemist wilt hebben! 
 
Participanten: Stichting Gaasterlân Natoerlân,  
Vereniging Natuurmonumenten,  
It Fryske Gea,  
Staatsbosbeheer,  
IVN – Súdwesthoeke,   
Informatiecentrum en NME steunpunt MAR EN KLIF. 
 
Meer info Wiep Runia (coördinator Natuurweek) 0514-571777  
 

 

D e  s t r i j d  i s  n o g   
n i e t  g e s t r e d e n !  

Op maandag 1 september ging voor de 59e keer de 
grootste collecte van Nederland van start en inmiddels zijn er landelijk al ongeveer 
120.000 vrijwilligers die deze grootse collecte mogelijk maken. In deze week gingen 
in Gaasterlân ruim 100 collectanten op pad om eerst de zakjes bij u in de bus te 
deponeren en komen één of twee dagen later het natuurlijk gevulde zakje weer 
ophalen.  
 
Ja de strijd is nog lang niet gestreden.  
Met de totale opbrengst kunnen zeventien wetenschappelijke onderzoeken en wel 
gedurende vier jaar gefinancierd worden. Nog steeds groeit het aantal 
kankerpatiënten per jaar. Daarom is uw steun hard, zeer hard nodig. Meer 
wetenschappelijk onderzoek maakt het mogelijk om patiënten beter te 
diagnosticeren, behandelingen op maat te bieden en betere nazorg voor deze groter 
wordende groep patiënten te bieden.  
In de bijna 60 jaar dat de KWF kankerbestrijding zich inzet voor de financiering van 
wetenschappelijk onderzoek en de voorlichting, is veel bereikt. Kanker is niet altijd 
meer het doodvonnis. De overlevingskansen zijn gestegen tot meer dan 50% ! Een 



groots en voor iedereen duidelijk voorbeeld is de Olympische kampioen zwemmen 
op de 10km Maarten van der Weijden.  
 
U zult zijn emotioneel verhaal de afgelopen week gezien en gehoord hebben. Er zijn 
meer voorbeelden, maar die komen niet zo prominent in beeld. Maar……de strijd is 
nog niet gestreden. KWF kankerbestrijding roep u op om ook dit jaar weer gul te 
geven voor een betere kwaliteit van leven voor het nog steeds groeiend aantal 
patiënten in de toekomst. 
Mocht u door omstandigheden onze collectanten gemist hebben, dan is er altijd nog 
de mogelijkheid een gift over te maken op giro 26000. 
  
Lub Wiarda, vrz afdeling Gaasterlân 
 

BOERINNENGROEP ZWH WEER VAN START 

 
De boerinnengroep ZWH gaat haar 15e seizoen in en het ledenaantal groeit gestaag. 
Op het moment heeft ze 37 leden waarvan er gemiddeld zo’n 15  op een 
bijeenkomst aanwezig zijn. De laatste woensdag van de maand komen de boerinnen 
bijelkaar. 
 
De eerste keer van dit nieuwe seizoen zal zijn op woensdag 27 augustus. 
Toen stond er een interessante excursie op het programma naar het 
zeugenvermeerderingsbedrijf van Cor en Corinne de Ruyter in Oudega (G.S). 
 
Woensdag 24 september kwam ‘het Kruidenvrouwtje’ uit Balk (met een 
cursuscentrum en praktijk in Nijemirdum) over de geneeskrachtige 
werking van vele planten en bloemen vertellen. 
Woensdag 29 oktober zal mevr. T. Zeinstra van LTO Noord handige 
tips aandragen om de tijd in het drukke bestaan van de moderne 
boerin zo efficiënt mogelijk in te delen en op 
woensdag 26 november zal er kennis worden gemaakt met de hobby 
van één van de leden. 
 
Tot slot is er op woensdag 10 december de traditionele  
“kerst-crea”. Dit keer gaat Aryan Westera uit Elahuizen met de dames een 
multifunctionele piramide van wilgentenen vlechten. 
 
Ben je iemand die enige interesse in— of affiniteit heeft met de agrarische sector 
dan ben je van harte welkom om onze bijeenkomsten bij te wonen. Ze vinden plaats 
in het dorpshuis van Nijemirdum om 20.00 uur. 
 
Wie weet tot ziens en mogen we jou  
als nieuw lid welkom heten. 
 
Groeten namens het bestuur,  

Durkje v.d. Wal 

 

 

 

De ballonnenwedstrijd van Koninginnedag 2008 



 
Tijdens Koninginnedag hebben de kinderen mooie oranje ballonnen opgelaten met 
kaartjes met hun namen eraan. 
Helaas hebben we niet één kaartje terug gekregen….. 
 
Laten we hopen dat de activiteiten die we volgend jaar op Koninginnedag willen 
organiseren wel succes zullen hebben!! 
 
Wat gaan we doen??? 
Het bestuur is druk aan het overleggen om een leuke en gezellige dag te 
organiseren. Het wordt natuurlijk anders dan voorgaande jaren, omdat de optocht 
met grote wagens komt te vervallen volgend jaar. 
 
In het volgende Pompeblêd hopen we u meer te kunnen vertellen over onze plannen 
voor 2009. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Oranjevereniging Oudemirdum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING 



EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN 
AFDELING: OUDEMIRDUM 
 
Wij organiseren weer een beginnerscursus  
Eerste Hulp Bij Ongelukken 
  
 
Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u 
vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en 
een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk 
te maken worden lotusslachtoffers ingeschakeld.  
De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval 
hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste 
kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van 
een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of 
iemand in veiligheid brengen. Reanimatie zit bij de cursus in.  
 
Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend 
en dynamisch. De cursussen worden meestal verzorgd door 
vrijwilligersverenigingen. Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardig 
eerstehulpverlener noemen.  
 
Er worden jaarlijks 4 EHBO avonden georganiseerd in het Dorpshuis te Oudemirdum 
om uw competenties/diploma geldig te houden. 
 
Naast de cursus is het natuurlijk zaak om de praktijk te oefenen. Elk jaar zijn er 
ongeveer 20 evenementen in en rond Oudemirdum waar onze EHBOleden haar 
Eerste Hulp verlenen. 
           
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.oranjekruis.nl  Prijs: de 
EHBOcursus 2009 in Oudemirdum  zal ongeveer 
 € 135 gaan kosten.   
Les-locatie: kan het Dorpshuis in Oude-of Nijemirdum worden 
Het aantal cursusavonden zal waarschijnlijk 16 avonden van 
20.00 – 22.00 uur zijn, en zullen starten in januari 2009 op dinsdagavond. 
 

Leuke baan 
 hoor,  
Lotus- 
slachtoffer..... 



Zaagdag yn it Gaasterlânskebosk  Elfbergen  

 
Zaterdag 22 november vanaf 10.00  tot 16.30 uur op het 
roggeveldje aan de Beukenlaan 6, 8567 HD Oudemirdum.  
Info: Staatsbosbeheer 0514-571600  
of 06-53767459 
 
Staatsbosbeheer en een aantal particuliere bedrijfjes willen 
laten zien wat er mogelijk is op het gebied van hout in 
Gaasterland. Er is deze dag een mobilezaag waarop bomen 
gezaagd worden aan schaaldelen, planken en balken. Het 
hout is ter plaatse te koop, maar is tevens ook te bestellen 
in allerhande maten en soorten.  
Deze dag zal er ook een nostalgische oude mobile 
zaagmachine aanwezig zijn die aangedreven wordt door 
een vooroorlogse tractor. 
Verder zijn er demonstraties van het omzagen van grote 
bomen en het uitslepen hiervan door paarden en excursies die speciaal over het 
bosbeheer gaan. Tevens is er een oude tractor met zaagblad, hiermee worden 
eikenbomen verzaagd aan openhaardhout.  
Verder zijn er de hele dag demonstraties figuurzagen met de motorzaag, kunnen er 
vogelhokjes getimmerd en broodjes gebakken worden door de jeugd en is er een 
beeldhouwer bezig  uit boomstammen mooie figuren te maken.   
 
Particulier verkrijgbaar en te bestellen bij Staatsbosbeheer is o.a. openhaardhout op 
stam (zelf zagen) en rondhout (voor juffers en palen) op stam, ook om zelf te zagen.  
Openhaardhout en rondhout, palen en juffers zijn natuurlijk ook kant en klaar te 
koop of te bestellen bij één van de bedrijfjes die op deze dag aanwezig zijn. 
 
Een groot deel van de Gaasterlandse bossen is met de aankoop van de gemeente in 
1926 – ‘27  veranderd van eikenhakhoutbos in een opgaand bos. 
Andere soorten bomen werden naast de eik in die tijd ingeplant zoals spar, den, 
lariks, beuk en Amerikaans eiken. Elfbergen was één van de bossen die zo werd 
omgevormd. Gelukkig niet met één soort maar met al die soorten die hier boven 
genoemd zijn. Daarnaast  zijn er ook nog berk, tamme kastanje, robinia, lijsterbes, 
hulst en verschillende soorten struiken te vinden. Elfbergen is daardoor een zeer 
gevarieerd bos geworden, wat gewaardeerd wordt door mens en dier. De gemeente 
had met de aankoop van de bossen 3 doelstellingen  werkgelegenheid,  recreatie 
(toen al) en Productie, het onderhoud  moest immers bekostigd worden door het 
product (hout). Het gezegde “Boompje groot plantertje dood” geld ook in zeker zin 
voor Gaasterlân. De gemeente was in 1976 genoodzaakt om de bossen te verkopen, 
de uitgaven waren groot en daar in tegen  waren de opbrengsten veel te laag. Het 
was een logisch gevolg dat Staatsbosbeheer de bossen overnam. Particulieren zagen 
hier ook geen brood in, bosbouw is in Nederland geen winstgevende zaak. 
Staatsbosbeheer was geen onbekende in Gaasterland, al vanaf de aankoop gaf het 
advies aan de gemeente over het te voeren bosbeheer, ook was een groot deel van de 
Harichsterbossen al in beheer bij dit bedrijf. 
 
Door de jaren heen zijn de toen destijds ingeplante bomen steeds verder uitgedund. 
Eerst door de natuur zelf, later en nu door de mens. Door hun groei hebben bomen 
steeds meer ruimte nodig. In een natuurlijk proces blijven de sterkste bomen over 
en gaan de zwakken dood. Als de bomen een bepaalde dikte hebben, waardoor ze 
waarde krijgen, bijvoorbeeld als afrasteringpalen of als juffers, wordt het 



natuurlijke proces door de mens overgenomen. Als 
bomen nog dikker worden krijgen ze waarde als 
zaaghout, uit bomen kun je dan planken of zelfs 
balken zagen. 
 
In de Gaasterlandse bossen is alle soorten van 

gebruikshout door uitdunning nu verkrijgbaar. 

Openhaardhout, rondhout, palen en juffers, zwaar 

rond hout om planken en balken uit te zagen. Het 

bleswerk  (welke bomen er uit moeten) doet de specialist van Staatsbosbeheer, deze 

is daar voor opgeleid. 

Hout uit de Gaasterlânske bosken is puur natuur en eerlijk hout. Staatsbosbeheer 
staat al meer dan 100 jaar garant voor een kwalitatief goed bosbeheer. Hout uit 
Gaasterlân betekent ook nog eens dat er weinig transport is, goed voor het milieu.  
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij  

Goasse Hylkema, boswachter bij Staatsbosbeheer  

op tel: 571600 of 06-53767459 

 

 

 

 

 

V R I J W I L L I G E R S  G E V R A A G D  

 
We zijn gelukkig weer op de goede weg en zijn dringend op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers. 
Wil jij één keer in de maand/2 maanden enige tijd voor het dorpshuis vrijmaken? 
Geef je dan op als vrijwilliger !!!  
Wij kunnen jouw hulp gebruiken voor o.a. : koffie schenken bij een vergadering, 
feestje of bij de na-visite van een begrafenis, barwerk of voor een 
schoonmaakklusje. 
Je kunt natuurlijk zelf aangeven wat je wilt doen en hoe vaak. 
Ervaring is niet noodzakelijk.  
Wat krijg je ervoor terug?  
Gezelligheid  
Leuke collega-vrijwilligers 
Zo nu en dan een gezellige avond                                        
En we hopen je binnenkort een kleine vergoeding te kunnen geven. 
        
Alstublieft HELP ons het dorpshuis in stand te houden.  
Het is meer dan de moeite waard.  
Voor informatie kun je terecht bij het dorpshuis, het bestuur en de beheerder  
 
Grietje Andela   
0514-571424, 571982 of 571937   



Ruimtevulling. 

 
Tja, wat doe je als er zo maar ruimte over is? Mijmeren over de ruimte om ons heen! 
Langs de weg naar Lemmer zat onlangs in één weiland twee dagen lang een 
zilverreiger en maar liefst vijf buizerds, plus een heleboel ljippen en ander fraais. 
Ook nog een roofvogel die ik niet thuis kon brengen, te licht voor een buizerd, maar 
haviken zitten toch niet in een weiland? Of toch wel? Mooi gezicht, al die vogels. Ik 
ging er telkens langzamer voor rijden. 
 
Onze ruimte wordt ook in beslag genomen door de commercie die met 
draagvleugelboten toeristen rondjakkert en ondertussen de rust langs de kust 
verstoort. Dat zal bij windkracht zes misschien niet zo opvallen, maar vaar je rustig 
met je bootje langs de Gaasterlandse kliffen en banken om te genieten van de vogel-
rijkdom langs de IJsselmeerkust, of om lekker rustig te vissen......  
Ik kan U uit ervaring vertellen dat je dan weinig lol beleeft aan zo’n totaal niet in een 
natuurgebied passende straaljager-boot of het lawaai dat zo’n ding maakt. De vogels 
ook niet denk ik. Het plaatselijk belang ervan voor Oudemirdum ontgaat mij ook 
een beetje.  
 
Sympathieker vind ik zo’n zaagdag. Doe ik zelf ook: zagen, snoeien.  
In oude fruitbomen. Achterstallig onderhoud van soms eeuwen-oude boomgaarden. 
De vrijwilligers van Fries Landschapsbeheer werken aan de ruimte in Fryslân. Aan 
houtwallen, stinzetuinen, boomgaarden, eendekooien, enz. Kortom allerlei 
landschaps-elementen die te duur zijn om tegen betaling te onderhouden. Het is 
mooi -en gezellig- werk om te doen. Vanuit zo’n hoge appelboom beleef je de ruimte 
weer heel anders. 
 
Nog een laatste opmerking over ruimte: er is binnen het Pompeblêd ruimte voor de 
stukjes die U schrijft. Voor verhalen over ons dorp, over de dingen die we hier doen. 
En binnen de redactie van het blad is ruimte voor nieuwe mensen. Pak de pen of trek 
de stoute schoenen aan en kom eens langs bij een van de redactieleden! We prikken 
soms, maar bijten doen we niet. 
 
Henk. 
  



 

  



 


