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Van de bestuurstafel. 
 
Het jaar 2008 is al weer bijna voorbij. We maken ons op voor de feestdagen en kijken 
terug naar een jaar van vreugde en verdriet. Voor sommigen onder U die een dierbare 
hebben verloren of met ziekte geconfronteerd zijn, waren / zijn dit moeilijke dagen. En 
voor anderen zijn er veel vreugdevolle dagen geweest. Laten we ook in deze tijd een 
beetje op elkaar letten, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn. 
 
Voor ons als bestuur is dit een goed jaar geweest. We zijn weer voltallig en dat werkt 
fijn. Onze jaarvergadering b.v. is goed bezocht. Ook zijn we naar verschillende 
bijeenkomsten geweest van de gemeente. Helaas werpen de kontakten met de gemeente 
nog niet veel vruchten af. Met onze dorpsvisie, waar veel mensen aan hebben gewerkt, 
is tot nu toe praktisch niets gedaan. Ook is het jammer dat het bestuur van het Nije Klif 
en de werkgroep zich opgeheven hebben. Sommige mensen zijn al jaren bezig om hier 
een MFA te realiseren. Wij als bestuur willen al deze mensen hartelijk bedanken voor 
hun inzet, want het ligt niet aan hen dat het mislukt is. Er is zo heel veel kennis, 
energie en tijd verloren gegaan. 
 
Toch is er ook goed nieuws te melden. 
Mevrouw Agricola en mevrouw 
Liefhebber zijn bezig geweest nieuwe 
leden te werven. Dat is een groot 
succes. Persoonlijke benadering werkt 
erg positief. We kunnen al veel nieuwe 
leden verwelkomen.  
 
Op 3 november bestond Tafeltje 
Dekje 25 jaar. Voor die genen die hier 
gebruik van maken is er een 
feestmiddag georganiseerd. Eerst was 
er een tocht met de 
Gaasterlandexpress. We hebben 
genoten en zijn op plekjes geweest 
waar je anders nooit komt. De middag werd afgesloten op de Hege Gerzen met koffie 
of thee en gebak. Ook kreeg iedereen een bord als herinnering.  Het was een geslaagde 
middag. Er kunnen nog nieuwe eters zich aanmelden. 
 
Wij nodigen U allen uit op oudejaarsavond om 12 uur bij het dorpshuis. Er zijn dan 
feestelijke vuren en ook is er Glühwein of iets fris te drinken. Het is fijn voor de 
oudejaarsploeg die dit organiseert, dat er heel veel mensen komen. 
 
Wij wensen U allen een goed, gezond en vredig 2009 toe. 
 
Marianne Visch 
Voorzitter. 
 
Bericht. 
Vanaf deze plaats willen we Jelle Twijnstra een voorspoedig herstel toewensen. 
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Onderweg  
 
Een man en een vrouw gaan langs de wegen, 
de lucht is koud, de wind zit tegen. 
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen 
en af en toe hoor je haar vragen 
met zachte stem: 
'Is het nog ver naar Bethlehem?' 
'Ja, het is nog ver naar Bethlehem.' 
 
Opnieuw een jaar van vluchtelingen 
die schamel langs de wegen gingen.  
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen 
van hongersnoden en van kampen 
en requiem. 
'Is het nog ver naar Bethlehem?' 
'Ja, het is nog ver naar Bethlehem.' 
 
Van de verloren Hof van Eden 
naar de onmogelijke vrede. 
Zo trekt de mens over de wegen 
met haar en hem. 
'Is het nog ver naar Bethlehem?' 
'Ja, ja het is nog heel ver naar Bethlehem.' 
 

Berichten uit het Dorpshuis It Klif 

 

Bestuur. 

Moesten we vorig jaar eindigen met de mededeling dat het er financieel niet zo 
rooskleurig uitzag voor het Dorpshuis, nu kunnen we doorgeven, dat we dit jaar in de 
zwarte cijfers zullen eindigen. Goed nieuws dus! Dat komt omdat het vorig jaar 
ingezette beleid goed heeft gewerkt. Tevens is de Gemeente ons ter wille geweest met 
het naar voren schuiven van enkele vergoedingen. Maar ook de inzet van beheerders en 
vrijwilligers heeft een fors steentje bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling. Al zijn 
we er nog niet, we hopen op de ingeslagen weg verder te kunnen gaan. 
 
Met het bestuur van Plaatselijk Belang is de afspraak gemaakt dat een 
vertegenwoordiger van dat bestuur lid wordt van het Dorpshuisbestuur. Dat was 
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vroeger ook het geval en het lijkt ons goed met het oog op de toekomst van het 
Dorpshuis. Sinds september maakt de heer G. Bokma deel uit van ons bestuur. 
 

Disco- en muziekavonden. 

Dit jaar is gebleken dat er voor disco‟s en andere muziekavonden weinig animo was. 
Hoe gezellig de avonden op zich misschien ook waren, eenvoudig gezegd: er moest geld 
bij en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is er besloten voorlopig geen disco- en 
muziekavonden te organiseren. Jammer, maar het is niet anders. 
 

Vrijwilligers. 

Ons terugkerend refrein: we willen zo graag nieuwe vrijwilligers welkom heten. Naast 
de bestaande, enthousiaste groep hebben we er toch meer nodig. Vandaar opnieuw een 
dringende oproep: 
Iets voor U? Meldt u aan! 
 

Toekomst Dorpshuis. 

Nog altijd is niet duidelijk hoe het met de plannen rond het MFC zal aflopen. U weet, 
dat de kwaliteit van ons gebouw niet meer aan de eisen van de tijd voldoet. In 
december is er weer een gesprek gepland met de Gemeente. We hopen dat er dan meer 
duidelijkheid komt. 
 

Tot slot. 

Hoe kan het anders zo tegen het eind van het jaar. Voor 2009 wensen we u: 
Folle Lok en Seine yn it Nije Jier! 
 
Namens het bestuur,  
Piet Jan Schotanus 
 

Tige dank 

No‟t ik net mear yn Aldemardum wenje mar op „e Jouwer, yn “de Flecke”, betankje ik by 
dizzen foar alle donateurskippen. 
 
Tagelyk meitsje ik fan „e gelegenheid gebrûk om tank te sizzen foar alle belangstelling 
dy‟t ik ûnderfûn haw tidens myn ferbliuw yn it sikenhûs en ek hjir yn „e Flecke. 
 
Foar it kommende jier winskje ik myn eardere 
doarpsgenoaten alfêst Lok en Seine ta. 
 
Mei út namme fan é bêrn, 
 
Tsjol Roelevink-Keulen 
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Snypsnarennijs 
 
In september zijn we begonnen met de toneelrepetities. De eerste oefenavonden 
worden altijd besteed aan het lezen van het script. Normaal gesproken gebeurt dit met 
de regisseuse, maar omdat Marre nog druk was met een musical, is ze er eind oktober 
bij gekomen. Vanaf dat moment zijn we begonnen met het uitspelen van de geleerde 
stukken tekst. 
Met het toneelstuk loopt het goed en ook aan het decor zal zo snel mogelijk worden 
gewerkt. De coulissen zullen weer opgebouwd worden bij Siemie in de schuur. Zo 
kunnen we oefenen met het decor zoals dat op het podium zal staan. Het oefent toch 
een stuk gemakkelijker op een echt bed, dan te doen alsof een paar harde tafels 
heerlijk zachte hotelbedden zijn. 
Iedere donderdagavond doen wij ons best, zodat wij in ieder geval klaar zijn voor 
februari 2009!  
 
Want zaterdag 14 en 21 februari is het weer zo ver, wij van de Snypsnaren zullen dan 
weer laten zien wat we kunnen.  
In tegenstelling tot vorig jaar, voeren we dit jaar weer één groot toneelstuk op, hoewel 
het opvoeren van de drie kleine toneelstukjes vorig jaar wel een groot succes was. De 
bedoeling voor dit jaar was om het stuk „Groetnis fan „e Veluwe‟ weer op te pakken, 
maar door omstandigheden wordt het weer een jaar verschoven. Voor dit jaar heeft de 
leescommissie een ander, ook erg leuk, toneelstuk uitgezocht, toevallig van dezelfde 
schrijver. Het stuk waar we u en jullie mee zullen verblijden is „Komkommertiid‟. Het is 
een blijspel in drie bedrijven geschreven door Carl Slotboom en vertaald door Abele 
Krist. 
 
Even een voorproefje van het verhaal: 
Marie (Tjalina Bokma) heeft de eerste prijs gewonnen door 
het oplossen van een kruiswoordpuzzel in het roddelblad de 
Story. Zij en haar man Gerlof (Age Witteveen) krijgen een 
geheel verzorgde vakantie aangeboden in een hotel op het 
platteland. Marion (Siemie Vogelzang) die bijna op hetzelfde 
moment arriveert, krijgt de kamer naast Gerlof en Marie. 
Wanneer Marion in het dorp even een hapje gaat eten, wijst 
de pikolo Frits (Peter Witteveen) de kamer toe aan het jonge 
stel Hans (Gerrit Schra) en Claudia (Sita Bokma). Als Gerlof 
door het sleutelgat van de tussendeur gluurt en daar Marion 
ziet staan en als verslaggeefster van de story Bettina 
Apeldoorn (Janna Hamstra) probeert verhaal te halen bij de 
winnaars van de puzzel en als Josefien (Agnes), de 
eigenaresse van het hotel zich dan met de zaak bemoeit, is dit het begin van een groot 
aantal hilariteiten. 
 
Nieuwsgierig geworden? Dan zijn u en jullie van harte welkom in doarpshûs „It Klif‟ op 
de twee gezelligste zaterdagen in februari! 
Wij hebben er in ieder geval alweer ontzettend veel zin in, we hopen jullie ook! 
Tot ziens op 14 en 21 februari! 
 
P.r. commissie 
De Snypsnaren 
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Puzzelcompetitie 2008 
Enkele mensen twijfelen ondertussen aan mijn verstandelijke vermogen, maar gelukkig 
kon het overgrote deel van de inzenders de knipoog in de vorige oplossing wel 
waarderen. 
Met andere woorden; de foute V was er met opzet in gezet!! 
De oplossing van de puzzel was; 
“Een vout in de vorige”. 
Voor diegenen welke de humor was ontgaan rekenen we “Een fout in de vorige” ook 
goed, 
en gaan we vanaf nu op serieuze voet verder. 
Alle ingeleverde sudoku‟s waren foutloos.  
 
De oplossingen van de puzzel en de sudoku graag inleveren voor 15 februari bij  
Catharinus de Jong  
De Aldebuorren 24 
8567 LG Oudemirdum 
cs@cdejong.nl 
 
De opgave voor de volgende puzzel is als volgt; 
23 10 – 13 1 19 35 – 71 37 25 – 62 20 73 81 9 – 29 55 79 82 83 
 
De stand na de 3e  puzzel; 
15 punten 
Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Dhr. J. Twijnstra Jan Schotanuswei 9 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 
Mevr. H. L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6 
Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9 
Mevr. K. Visser-Folkertsma Jan Schotanuswei 56a 
Mevr. J. Meijer Fonteinwei 10 
Mevr. A Keulen-de Vries Fonteinwei 8 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 
Mevr. R. Bovee-Luinenburg De Brink 11 
Mevr. N. Draaijer-Boersma De Grintfisker 9 
Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Mevr. B. de Vries-v/d Goot Gaestwei 21 
Dhr. G. van der Goot Skouleane 1 
Mevr. A. Schotanus-Muizelaar Oude Balksterweg 4 
Mevr. E. Dankert Stobberoeier 1 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  De Snipfanger 5 
Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19 
Mevr. H. Walinga-Folkertsma Gaestwei 17 
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10 punten oud 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter Lege Leane 9 
Mevr. A. v-d Veer Fonteinwei 4 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
Mevr. T.M. De Boer-Verhulst Wyldpaed 4 
Dhr. K.L. van Ommen Lege Leane 25 
 
5 punten 
Mevr. D. Gijzen-Andela De Bugel 19 
 
De uitslag na de 3e  Sudoku 
3 punten 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 
Mevr. J. Meijer Fonteinwei 10 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9 
Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26 
Dhr. G. Bovee De Brink 11 
Mevr. H.L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6 
Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
 
2 punten 
K.L. van Ommen Lege Leane 25  
Mevr. H. Walinga- Folkertsma 
Baukelien Westra Liemerigewei 6 
J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter Lege Leane 9 
 
1 punt 
Ria Luinenburg De grintfisker 18 
Mevr. D. Gijzen-Andela 
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Kerstpuzzel 2008 
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HORIZONTAAL 
1 afstamming 
7 afwateringsslootje 
12 schaamte 
13 interval 
14 jong dier 
16 tekenbehoefte 
18 Turkse titel 
20 Arabische titel 
22 voedingsmiddel 
23 kelner 
24 aanleggen aan de kade 
26 bergweide 
27 soort soep 
28 kettingraadje 
30 geest 
31 peuter 
33 niet geaccepteerd 
34 selenium (afk.) 
35 bevlieging 
37 liefdesgod 
39 deurbeslag 
42 verdord 
44 als boven 
45 grove, wollen stof 
46 poste restante 
47 vak 
50 plateau 
54 plas 
56 geestdrift 
57 aluminium (afk.) 
58 bergplaats voor geld 
61 nikkel (afk.) 
62 ouderloos kind 
63 lichaamshouding 
65 draineerbuis 
67 arbeidstijdverkorting 
(afk.) 

69 Japans stokschermen 
71 vogel 
72 stroompje 
74 open plaats i n het bos 
75 soort televisie 
76 een dosis bepalen 
78 luchtvaartmaatschappij 
79 vreemde 
80 deursluiting 
82 in het geheim 
83 dikwijls 
 
 
VERTICAAL 
2 deel v.e. fiets 
3 onroerend goed 
4 tik 
5 opschepper 
6 vlekkenwater 
7 aardgeest 
8 kleur 
9 uiteinde 
10 per expresse 
11 aalsteker 
14 Nederlandse provincie 
15 voettocht 
17 plezierig 
18 Bijbelse figuur 
19 beroep 
21 door elkaar roeren 
23 min 
25 ontkennend antwoord 
27 vreemde titel 
29 schijnvrucht 
30 gewoonte 
32 gebrande suiker 
34 hoge vrouwenstem 
36 soort schepnet 

38 vlaskam 
40 december (afk.) 
41 dunne plank 
42 houvast 
43 deel v.h. skelet 
47 soort noot 
48 werkzaamheid 
49 knaagdier 
51 Ind. dakbedekking 
52 blessure 
53 soldatenkleding 
55 uitgave v.e. boek 
59 kippenhok 
60 voetbekleding 
62 afscheiding 
64 reus 
66 bevoegdheid 
67 geneeskrachtig gewas 
68 meest afgelegen 
70 afzakken 
72 aardgeul 
73 ver 
76 afdekking 
77 zandheuvel 
79 muzieknoot 
81 te koop 
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Oplossing herfstpuzzel 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Oplossing herfstsudoku 2008 
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Opgave wintersudoku 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koninginnedag 2009: Aldemardum werom in „e tiid!! 

 
 
 

In 2009 wordt Koninginnedag in Oudemirdum gevierd zonder de bekende optocht met 
grote wagens. 
Het roer gaat deze keer volledig om: Aldemardum giet werom in „e tiid!! 
De dag wordt geopend met een antieke optocht voor lopers/fietsers/handkarren etc. 
Wij nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen in kleding en met attributen uit de 
tijd dat“us pake een lytse feint wie”.  
De hele dag staat in het teken van vroeger: Oude ambachten, ouderwets kermisspul en 
spelletjes, antieke gereedschappen, oud speelgoed, noem het maar op! 
Misschien hebt u zelf een leuk idee om invulling te geven aan deze dag? Neem dan even 
contact op met een van de bestuursleden! 
Wij hopen met dit „nieuwe‟ idee, weer een “ouderwets” gezellige Koninginnedag te 
hebben in Oudemirdum, waar alle dorpsbewoners de hele dag plezier aan zullen 
beleven! 
De dag wordt (net zoals voorgaande jaren) afgesloten met een gezellig tentfeest op het 
NOK terrein.Indien u meer informatie wilt over deze dag, of als u vragen heeft over alle 
activiteiten van het afgelopen jaar, uitnodigen wij u van harte uit voor de jaarlijkse 
ledenvergadering op maandag 19 januari 2009 om 19.45 uur in het Dorpshuis It Klif. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van Oranjevereniging Oudemirdum 
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Hoi  jongens en meisjes. 

 
Hartelijk dank dat jullie de kleurplaat over de “Specht” hebben ingeleverd. We hebben alle 

9 kleurplaten in bezoekerscentrum Mar en Klif opgehangen. Zo konden ook alle bezoekers 

zien hoe mooi jullie kleurplaten waren. Het waren allemaal hele mooie kleurige spechten.  

Zaterdagmiddag 8 november jl. werden om 13.00 uur de prijsjes uitgereikt in Mar en Klif. 

 

De jury vond de spechten van: 

 

* Gianne de Goede, Lege Leane 2a, Oudemirdum, de mooiste in de categorie 3 ½ - 6 jaar; 

* Marije Wianne Hoogland, Ikebosker 23, Oudemirdum, de mooiste in de categorie 7-9 

jaar; 

* Arjen Visser, Wytlânsdykje 8 te Nijemirdum, de mooiste in de categorie 10-12 jaar. 

 

Alle drie prijswinnaars gingen met een hele mooie gekke vogel-lampion naar huis. De overige 

kinderen, incl. alle broertjes en zusjes, gingen met een kleiner prijsje naar huis. 

Tenslotte zijn ze allemaal nog op de foto gekomen en werd de prijsuitreiking afgesloten 

met een filmpje over de natuur in de Gaasterlandse bossen. 

 

De Kerstkleurplaat kunnen jullie inleveren bij de winkel op de Brink bij Mevrouw Bokma.  

Succes allemaal en Mar en Klif: bedankt! 
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 Help deze koude eskimo gauw in zijn warme iglo ! 
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Oudejaarsavond moet een feest worden voor iedereen 
Gemeente Gaasterlân-Sleat en Plaatselijke Belangen handen ineen voor feestelijke 
jaarafsluiting 
„Gaasterlân-Sleat is een gemeente met een actief verenigingsleven en betrokken 
inwoners. Er wordt veel georganiseerd en veel dingen doen we heel goed. Echter; het  
vieren van de jaarwisseling is voor verbetering vatbaar‟, zo stelde burgemeester 
Hoornstra in het overleg dat onlangs plaatsvond met de besturen van alle Plaatselijke 
Belangen. Hoornstra: „Er gebeuren te veel incidenten en dit is niet acceptabel. 
Oudejaarsavond moet een weer een feest worden voor iedereen‟. Dit was de insteek 
voor de bijeenkomst met de besturen van Dorps- en Plaatselijke Belangen en met dit 
doel zijn heldere afspraken gemaakt. 
Afspraken m.b.t. Oudejaarsnacht 
Om de jaarwisseling 2008/2009 goed te laten verlopen, heeft de gemeente i.s.m. de 
besturen van Dorps- en Plaatselijke Belangen, de volgende afspraken gemaakt: 
- Er mag met carbid geschoten worden binnen de gemeente. Echter buiten de bebouwde 
kom en met nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar waar het carbidschieten 
zich afspeelt. Alleen indien de veiligheid kan worden gewaarborgd kan men in overleg 
met het dorps- of plaatselijk belang uitwijken naar een locatie binnen de bebouwde 
kom, indien er nadrukkelijke toestemming van de grondeigenaar is. 
- Kalken wordt niet meer gedoogd. Het is een vernieling en wordt door de politie dan 
ook als overtreding gezien, met het bijbehorende handhavingstraject.  
- Het ontsteken van vreugdevuren mag, maar alleen in tonnen. Het materiaal moet  
schoon hout / open haardhout zijn. Tussen de tonnen en de ondergrond moet een laag 
zand aangebracht worden, om schade aan groen of aan de bestrating te voorkomen. 
- De gemeente rijdt een extra grofvuilroute om eventuele materialen, die anders op de 
brandbult zouden kunnen belanden, op te halen. De datum hiervoor wordt binnenkort 
gecommuniceerd (december 2008). Vanaf 2009 wordt deze route structureel ingevoerd. 
- De Dorps- en Plaatselijke belangen van Gaasterlân-Sleat komen ieder in aanmerking 
voor een subsidie van maximaal € 1.000,- om activiteiten te organiseren die een goed 
verloop van de jaarwisseling bevorderen. Aanmeldingen hiervoor kunt u mét begroting 
indienen vóór 15 december 2008 bij Klaas Knobbe van de gemeente. Schriftelijk of via 
mail naar k.knobbe@gaasterlan-sleat.nl  
- Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt door 
het Openbaar Ministerie zwaar gestraft.  
- Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond de 
jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag van inwoners richting brandweer en 
politie, kunnen er maatregelen genomen worden richting daders en draait de 
gemeenschap er niet voor op. Schade en vernielingen kunt u ook anoniem melden op 
telefoonnummer 0800-7000. 
- Voor vragen over bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met Klaas 
Knobbe, (0514) 60 81 62.  
 
Namens de besturen van: Dorpsbelang Nijemirdum, Plaatselijk Belang 
Harich/Ruigahuizen, Ver. voor Plaatselijk Belang Oudemirdum, Doarpsbelang 
Oudega/Kolderwolde, Plaatselijk Belang Bakhuizen/Mirns/Rijs, Dorpsbelang Wijckel, 
Vereniging voor Dorpsbelangen Sondel, Plaatselijk Belang Balk Vooruit, Plaatselijk 
Belang Sloten, Vereniging Dorpsbelangen Elahuizen e.o. en namens het 
gemeentebestuur.    
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De PEN 
 
Even voorstellen! Wij zijn Gea en Rob Liefhebber. We wonen op De Flechtreed 14 en hoe 
we daar gekomen zijn zal in de loop van dit verhaaltje duidelijk worden. 
Gea is een rasechte Friezin, geboren op een boerderij in een wat toen nog Doniawerstal, 
nu Skasterlân, heette. Na haar jeugd, opleiding tot onderwijzeres en een loopbaan in 
Amsterdam kwam Gea terecht bij een grote olie maatschappij die haar uitzond naar 
Brunei (NW Borneo) om daar de kindertjes van de nederlandse medewerkers door de 
basis school te loodsen. 
Ik ben een rasechte Rotterdammer. Mijn vader was huisschilder maar zijn hart lag bij 
timmerwerk. Dat heeft hij wel een beetje op mij overgebracht maar ik was toch meer 
een techneut die al op jonge leeftijd met transistortjes knoeide. Mijn opleiding ging dus 
richting Elektrotechniek met een voorkeur voor meet- en regeltechniek. Zo kwam ik bij 
diezelfde olie maatschappij terecht die ook mij naar Brunei stuurde. 
En daar ontmoetten Gea en ik elkaar, halverwege 1978. De vonk sloeg over en al gauw 
waren we een „oliestelletje‟. Ik was nog nooit noordelijk van de lijn Amsterdam-
Enschede geweest, dus me voorstellen bij m‟n aanstaande schoonouders werd een 
avontuur op zich. In één van de strengste winters van de laatste 30 jaar (‟78 – ‟79) en na 
de gebruikelijke grappen over het al dan niet hebben van het juiste paspoort, maakte ik 
voor het eerst kennis met Friesland, de Friezen, de taal, beerenburg en andere friese 
(eigen)aardigheden.  
Gea en ik zijn getrouwd in Brunei en onze kinderen zijn er geboren. We hebben heel 
wat over de wereld rondgezworven. Na Brunei naar Nigeria, toen even terug naar 
Nederland, daarna naar Oman, Engeland, Gabon en nogmaals Nigeria. Maar onze 
jaarlijkse vakantie was steevast in Friesland waar ook ik me steeds meer thuis voelde. 
Tijdens die vakanties maakten we natuurlijk wel tochtjes in de omgeving, met de auto 
of op de fiets. Op een zondag middag, lang geleden, na een wandeling in een 
besneeuwd Rijster bos kwamen we door een schilderachtig dorpje en toen al dachten 
we: “ Dit kon wel eens een leuke plek zijn om met pensioen te gaan”. En zie! Nu zoveel 
jaren later wonen we er, hier in Oudemirdum. Wat ons speciaal zo goed bevalt is de 
nabijheid van zoveel mooie natuur, de bossen, de meren en de golfbaan, maar niet te 
vergeten ook de winkels die we nog in het dorp hebben. (en ook moeten zien te 
houden). Dat alles maakt Oudemirdum naar onze mening uniek in Gaasterlân-Sleat en 
omkrite. Helaas is er niet zoveel sneeuw meer tegenwoordig. Een beetje van het Anton 
Pieck gevoel van toen is dus weg maar we hebben het hier prima naar ons zin en we 
zijn blij dat we de kans kregen om ons in Oudemirdum te vestigen. 
 
Gea is inmiddels druk in Plaatselijk Belang. Zij kreeg me 
zover om dit stukje te schrijven als nieuw begin van een 
oude traditie waarin „nieuwelingen‟ in het dorp zich op deze 
manier voorstellen. Ik zou dit willen uitbreiden. Het is voor 
ons „nieuwelingen‟ ook heel leuk om langs deze weg ook  „de 
oude garde‟ te leren kennen. Wie neemt de pen ter hand? 
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BEDANKT                     
Na 20 jaar stopt Roemenië Roept met actie voeren 
zoals u elders in het Pompeblêd heeft kunnen 
lezen. 
Alle inwoners van Oudemirdum hartelijk dank voor uw steun en giften in al deze jaren. 
De vele vrijwilligers die elk jaar weer klaar stonden om alle ingezamelde kleding te 
sorteren en in te pakken, hartelijk bedankt. Natuurlijk ook de mensen die ervoor 
gezorgd hebben dat de lotenverkoop iedere keer weer een succes werd, hartelijk dank 
hiervoor. 
Ook alle schoolkinderen die iedere jaar weer enthousiast schoolpakketten gemaakt 
hebben voor de Roemeense kinderen, geweldig!  Leerkrachten van de Wâlikker voor hun 
medewerking hierbij, bedankt.  
Dorpshuis “it Klif” bedankt voor het belangenloze beschikbaar stellen van zaalruimte 
tijdens de inzamelingsacties en informatieavonden. De plaatselijke kerken, heel 
hartelijk bedankt voor uw financiële ondersteuning. 
Zonder al uw/jullie steun was het onmogelijk geweest om op deze schaal hulp te 
bieden aan kindertehuizen, ziekenhuizen, scholen, plattelandsdorpjes, psychiatrische 
instellingen. 
 
Namens stichting Roemenië Roept, 
Auke van der Veen 
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Myn namme is Hanny Popma.  
Ik haw mei Jan, myn man en poes Cleo in rekreaasjewenning yn it Fonteinbosk. Sa no 
en dan sil ik foar it Pompeblêd in stikje skriuwe. 
“Nys” kinne jow it net neamme, mar ik hoopje dat jo it aardich fine. 
 
Hjerst. 
Einliks fûn ik it noch  ryklik betiid doe‟t ik ferliene wike yn é winkel fûgelfoer seach. 
Der is noch genoch yn  é tún te finen tocht ik. Mar ja, ik  mei graach nei de fûgels sjen  
en haw dochs mar wat meinommen. 
No hingje de miezebollen yn it fûgelhokje  en is it dêr in drokte fan belang. Finkjes, 
stiselkopkes, blaumieskes en op é grûn lysters en readboarstkes. 
Hawwe jimme dat no leaver as kwikkebeien en roazebottels tink ik dan. 
Mar it is krekt as by ús minsken. Sa no en dan in hapke fan it cafeteria wol der by ús ek 
wol yn. 
 
Doe‟t ik in slach om ús hus makke  skynden de knoppen fan é  rhododendrons al út en 
readens. 
No al kleur, tocht ik.  Dat is fierste betiid. Doe ‟t ik better seach, seach ik dat it in soad 
leavehearbistkes wiene die‟t ticht tsjin inoar oan sieten. Se hiene inoar opsocht. Wêrom 
? Wêrfoar? Op é skroeven fan é houten túntafel sieten se ek.   
Allinnich op it metaal. In stik of seis. 
Soe it in warm plakje wêze of krekt in kald? It kin wêze dat se in gearkomste hiene, lyk 
as wy dat wol ris hawwe. 
 
Fan é middei nei Sondel west op é fiets. Troch it 
Fonteinbosk en de Bremer Wildernis. It wie moai waer. Wol 
wat kâld mar de sinne liet har sjen. Op in stik lân tusken de 
Bremer Wildernis en Sondel sieten wol mear as 100 
readwjukken.Thús haw ik it efkes opsocht yn it fûgelboek. 
In “trekfûgel” sizze se en foar in part wintergast fan heal 
september oant djip yn é winter. 
It is in fûgel dy‟t op in sanglyster liket. In bytsje lytser mei 
in readbrúne kleur ûnder de wjukken. De Latynske namme 
is Turdus Iliacus. Yn it Hollânsk seit men Koperwiek. In 
moai gesicht is it, as se tagelyk opfleane. 
Se skine ut Siberië te kommen wer ‟t it no al winter is.     
Foar my mei die winter noch wol in skofke yn it Noarden bliuwe. 
 
Hanny 
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Opbrengst van de collecte MS Fonds 
 
De opbrengst van de collecte MS Fonds was 487,49 euro, gelopen  in Oudemirdum, 
Sondel en Wijckel door 7 Collectanten. 
Een fantastisch resultaat. Ook stonden er 
collectebussen in de bakkerswinkel Twijnstra 
en het Dorpshuis, daar kon u uw bijdrage ook 
in kwijt.  
 
Vanuit de collectegelden wordt ieder jaar een 
bedrag gereserveerd voor mensen met MS die 
dringend behoefte hebben aan bijvoorbeeld een 
specifiek hulpmiddel of medicatie die zij niet 
vergoed kunnen krijgen en waar geen geld voor 
is om aan te kopen. Verder wordt het geld 
onder meer besteed aan onderzoek, 
voorlichting en begeleiding. Ook hier draagt het 
MS Fonds een steentje bij. 
 
De collectanten ondersteunen dus, door collecte te lopen, daadwerkelijk mensen met 
MS op vele gebieden! Wilt u meer weten? Kijk dan op www.msfonds.nl 
 
Uw collectecontactpersoon Conny Hibma, graag tot volgend jaar. 
 
 
Nierstichting 
Aan de collectanten van de Nierstichting  
Betreft Opbrengst Collecte dit jaar in Oudemirdum. 
Een prachtig resultaat 691 euro. 
Hartelijk dank voor de enorme inzet. 
Tot de volgende keer en dan  hoop ik dat ik weer een beroep 
namens de Nierstichting op jullie mag doen. 
 Met vriendelijke groet Conny Hibma 
 
KWF Kankerfonds 
Geachte collectanten, 
Het lijkt me wederom plezierig om jullie ook schriftelijk te vertellen wat het resultaat 
van onze collecte dit jaar  was.  
Nu het werd wederom een schitterend resultaat.  
De totale opbrengst bedroeg dit jaar in Gaasterlân netto €. 7.554.93, alweer een record!!  
De totale opbrengst in Oudemirdum dit jaar was liefst €. 890,68. Een prachtig resultaat! 
Vorig jaar was de opbrengst €. 936,65 en het jaar daarvoor kwam er   €.917,50 in de 
bussen 
Tot slot wil ik jullie hartelijke bedanken voor de enorme inzet en dat ook namens Lub 
Wiarda, coördinator van de collecte in Gaasterlân.  
Tot de volgende keer en dan hoop ik dat ik weer een beroep namens het KWF op je mag 
doen. 
Met een vriendelijke groet, 
 
Conny 
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Alzheimer Nederland 
 
Bunnik, november 2008   Alzheimer. Dementie. Voor iedereen die met dementie te 
maken krijgt, is de ziekte een ramp. Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in 
voor een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun naasten. Nu al 
zijn er 270.000 mensen met dementie en dit aantal neemt toe met 30.000 patiënten per 
jaar. Van 3 tot en met 8 november collecteerden ruim 25.000 collectanten in het hele 
land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. De collecte in 
Oudemirdum, Nijemirdum, Rijs en gedeeltelijk Bakhuizen heeft dit jaar € 1065,00 
opgebracht.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. U bent Alzheimer Nederland niet vergeten! 
 
Alzheimer Nederland komt op voor de gezamenlijke 
belangen van mensen met dementie en hun naasten, 
informeert en wijst de weg in het doolhof van de 
zorg bij dementie. Alzheimer Nederland stimuleert de overheid, verzekeraars en 
instellingen om de juiste voorzieningen te treffen en neemt waar nodig zelf initiatief. 
Door financiering van wetenschappelijk onderzoek hopen we dementie en de ernstige 
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. Hiermee wil Alzheimer Nederland de kwaliteit 
van leven van mensen met dementie en hun naaste omgeving verbeteren. Kijk voor 
meer informatie over ons werk op www.alzheimer-nederland.nl. Heeft u de collectant 
gemist en wilt u ons werk graag steunen? Dan kunt u alsnog uw gift overmaken naar 
giro 2502 t.n.v. Alzheimer Nederland te Bunnik. 
 
Wilt u helpen met collecteren voor Alzheimer Nederland in uw wijk? 
Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken! 
 
Het kost u maar één avond of middag per jaar! Als iedereen een stukje loopt en 
iedereen een beetje geeft kunnen we samen heel veel doen! U kunt zich opgeven bij:  
 
Addy Schreppers – Van Hengstum 
Telefoon: 0514 572234  
of via www.alzheimer-nederland.nl 
 
Met uw hulp geven wij mensen met dementie een betere kwaliteit van leven.  
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Van bos naar klei. 
  
We zijn nu al 4 maanden weg uit Oudemirdum en hebben ons stekje al aardig gevonden 
in Minnertsga. Toch willen wij via het Pompeblêd iets van ons laten weten. 
Wanneer we terug denken aan de tijd in Oudemirdum besef je toch dat het wel een 
gedeelte van je leven is geweest. 
In 1999 zijn we gekomen met de kinderen die toen hun eerste stappen op de basis- en 
peuterschool zetten. Vrienden werden gevonden en contacten blijven bestaan, vaak via 
msn of internet. 
Het was voor Sharon en Maurice geen gemakkelijke overstap om uit de vertrouwde 
omgeving weg te gaan en een nieuwe start te maken. Voor ons was de overstap naar het 
koude noorden gemakkelijker, maar je beseft ook dat wij een fijne tijd in Gaasterland 
hebben gehad. Mede door het werk hebben wij met veel mensen te maken gehad. 
De contacten zullen blijven bestaan. 
Uiteraard worden wij op de hoogte gehouden door de collega's van Connexxion uit 
Oudemirdum en door José die haar stekje in Balk heeft gevonden. Ook horen wij 
regelmatig het wel en wee van het dorpshuis. 
Dit blijft toch een plek waar veel is gebeurt qua werk, contacten, collega's en vrienden. 
Wij hopen dat de laatste berichten waar zijn en dat de ''allochtone'' bewoners zich er 
sterk voor maken om het dorpshuis voor Oudemirdum te behouden. 
Een heel verhaal te houden willen wij niet, maar wij wilden toch via deze wijze jullie 
laten weten dat de tijd in Oudemirdum als heel plezierig hebben ervaren, en er 
regelmatig aan terug te denken. 
  
Het ga jullie allemaal goed. 
  
Misschien tot ziens in Minnertsga of in Oudemirdum. 
  
Dirk,Corry, Sharon en Maurice Norbruis. 
Vikarybuorren 25 
9047 vh Minnertsga. 
0518-471198 
06-46144538(ook voor boekingen voor muziek) 
  
ps.PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2009.  
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“Tafeltje Dekje” bestond 3 november 2008 al 25 jaar. 
 
Het begon allemaal in 1982 toen een maatschappelijk werker na een aantal 
huisbezoeken bij bejaarde inwoners van Oudemirdum zijn bevindingen rapporteerde 
aan het bestuur van Dorpsbelang. Er was hem gebleken dat niet iedereen in staat meer 
was een verantwoorde warme maaltijd te bereiden. Dorpsbelang orienteerde zich in de 
omgeving hoe ze dit probleem moesten aanpakken. Zo ging men naar het bestuur van 
de Janke Tromphoeve in Warns  en de directie van Talmahiem in Balk waar men al 
ervaring had met het bereiden van maaltijden voor de inwoners die dat wensten. 
Verder ging men nog naar een firma die diepvriesmaaltijden verstrekte. Het kwam niet 
tot zaken: door de afstand waren bezorging en kosten een struikelblok en bij diepvries 
was men volgens de destijds gemaakte notulen bang dat de gebruikers  kliekjes gingen 
opwarmen en daardoor maag- en darmstoornissen zouden ontwikkelen, er waren 
uiteraard in die tijd ook nog niet veel mensen met een magnetron. Dan maar zelf aan 
slag en naar mogelijkheden zoeken om aan  een startkapitaal te komen. Natuurlijk was 
er geld nodig voor de huur van de keuken van ons dorpshuis “It Klif”, potten en 
pannen, verpakking en personeelskosten. Men vergaderde met de vertegenwoordigers 
van de plaatselijke kerken en de verenigingsbesturen en er werd besloten subsidie aan 
te vragen bij het ministerie van WVC. Het antwoord was negatief, wel stuurden die het 
verzoek door naar B& W van onze gemeente. Het college kwam niet met geld over de 
brug, maar gaf wel toestemming tot het houden van een lijstcollecte onder de 
plaatselijke bevolking. Praktisch iedereen tekende in voor een bepaald bedrag en het 
mooie resultaat was f.3460,00.  Er werd een kok gezocht en gevonden, net op dat 
moment was gelukkig dorpsgenoot Wiebe van Beenen beschikbaar. Vanaf maart 1983 
ging men proefdraaien. Het lukte! Toen besloot men tot het oprichten van de  “Stichting 
Warme Maaltijdvoorziening”, hierin namen zitting de heren van het eerste uur G.J. 
Oostendorp, D. Tuinier, J. Haga, Sj. Twijnstra, J.M. de Jong, P. Klompmaker en I. 
Veltman, de akte werd op 3 november 1983 gepasseerd bij notaris De Gelder. 
 
Waren het  aanvankelijk alleen ouderen en alleenstaanden die gebruik maakten van de 
voorziening, nu is dat anders. In principe kan iedereen een warme maaltijd bestellen en 
laten bezorgen, ook eventueel bedrijven die een warme maaltijd willen vertstrekken. 
Als u„s morgens voor 9 uur  0514-571424  belt, u krijgt de beheerder van het dorpshuis 
Grietje Andela of de dagkokkin aan de lijn, dan wordt nog diezelfde dag rond 12.00 uur 
het 3-gangenmenu bij u thuis bezorgd door één van de vrijwilligers voor  het  bedrag 
van 6 euro.  Als u niet van een bepaald gerecht houdt kunt u dat melden en krijg u iets 
anders. Het is fantastich te zien hoe elke dag de vaste bezorgers Strikwerda en  Gijzen, 
en af en toe hun vervangers Ruiter, De Jong en soms ook Veltman, Agricola of 
Twijnstra, om half twaalf uitrijden om hun klanten te bedienen. Meestal komen ze met 
complimenten terug voor de kokkin Petronella Grouwstra of haar invaller Marina Kok. 
Indien echt nodig kunnen we ook in de toekomst op Marijke Kuiper en Gerrit Meervelt 
nog een beroep doen om te koken. Geweldig al die mensen die bereid zijn om een 
stukje van hun vrije tijd te besteden aan het welzijn van de medemens. Waar waren we 
zonder vrijwilligers! 
 
Het huidige bestuur van Tafeltje Dekje, de hrn. S. Roosma, vz., J. Twijnstra, secr., mevr. 
C. Schotanus, penn.mr., mevr. M. Visch, lid, en de hr. R. Koopmans, lid, wilde het 
zilveren jubileum met hun klanten en andere betrokkenen vieren. Daarom werd er op 3 
november j.l. een rondrit door Gaasterland gemaakt met de amerikaanse schoolbus van 
Douwe Jaarsma. Dat was puur genieten: herfstkleuren, springende reeën, wilde ganzen 
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en wat niet al. We kwamen op plaatsen en weggetjes die de meesten van ons nog niet 
kenden. Overal wist Douwe iets leuks van te vertellen!  Na een paar uur rijden kwamen 
we tegen 4 uur aan bij de Hege Gerzen voor koffie of thee met gebak. Uitbater Sjerp 
Jaarsma was een uitstekend gastheer. Op deze mooie locatie werd ook door voorzitter 
Sikke Roosma symbolisch het door de plaatselijke pottenbakker Klaas Bouma  
ontworpen en gemaakte herinneringsbord, voor de vaste afnemers en enkele anderen, 
overhandigd aan kokkin Petronella Grouwstra. Van de gelegenheid werd tevens gebruik 
gemaakt om met een bloemetje, overhandigd door Corry Schotanus, afscheid te nemen 
van invalkokkin Marijke Kuiper, zij heeft elders werk gevonden. 
Na het plezierig samenzijn weer in de bus, die nu zelfs even bestuurd werd door oud-
buschauffeur Rintje Boersma, terug naar dorpshuis It Klif. 
Het bestuur van de Stichting Warme Maaltijdvoorziening bedankt heel hartelijk  de 
plaatselijke midenstand en enkele toeleverende bedrijven voor hun sponsoring 
waardoor dit feest gevierd kon worden.    
 
Namens het bestuur van “Tafeltje Dekje” een vriendelijke groet voor alle lezers, 
 
Jelle Twijnstra, secr. 
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Sportverkiezing viert jubileum 

 
BALK – De commissie van de sportman/sportvrouw van het jaar verkiezing maakt zich 
op voor een bijzonder jaar. Het is namelijk precies twintig jaar geleden dat de 
prestigieuze sportverkiezing voor het eerst plaatsvond. Dit jubileum wordt op een 
bijzondere manier gevierd. Alle prijswinnaars uit het verleden en tevens alle oud-
bestuursleden, komen op zaterdag 17 januari samen in „t Haske in Balk, om de 
verkiezing sportman/sportvrouw van het jaar 2008 bij te wonen. 
 
De commissie die zich bezig houdt met de selectie van de kandidaten heeft bewust 
gekozen voor „t Haske als locatie. Op dezelfde plek werden namelijk in 1989 voor het 
eerst de trofeeën aan de beste sporters van de gemeente Gaasterlân-Sleat uitgereikt. 
Radio Gasterlân doet ‟s middags vanaf 15.00 rechtstreeks verslag van de reünie en de 
nieuwe verkiezing. In de uitzending zullen eerst herinneringen worden opgehaald, aan 
de hand van de verhalen van oud-prijswinnaars. Omstreeks 16.30 maakt het 
programma ruimte voor de nieuwe uitverkiezing.  
 
Voor de verkiezing sportman/sportvrouw van het jaar 2008 kunnen nog sporters 
worden voorgedragen aan de commissie. Dat kan nog tot 25 december en gaat via 
secretaris Griet Oenema. (Mail: grietoenema@planet.nl). 
 
 
Openingstijden december Informatiecentrum MAR EN KLIF 
 
Iedere zaterdag: 11.00 – 16.00 uur  
Kerstvakantie: zat. 20 dec – zon. 4 jan. 2009 
van: 11.00 – 16.00 uur,  
m.u.v. 1e en 2e Kerstdag, oud- en nieuwjaarsdag 
 
De Brink 4 
8567 JD OUDEMIRDUM 
Tel: 0514-571777 
 


