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Van de bestuurstafel 

 

Rectificatie: 
In ons vorige Pompebled is een storende fout geslopen, waarvoor onze excuus. 
De heer Doeke Faber heeft de onderscheiding niet opgespeld gekregen door de 
gemeentesecretaris maar door de staatssecretaris mevr. T. Huizinga. 
Hierbij is dit recht gezet. 
 
De zomer is weer voorbij. De vakantie`s zijn gevierd. Over het weer is niet te klagen. 
Ook nu is het nog een mooie nazomer. 
 

A.C. Oudemirdum en Dorpshuis t Klif 
Ook deze zomer heeft de Activiteiten Commissie Oudemirdum weer veel werk 
verzet om op onze fraaie Brink voor inwoners van Oudemirdum en gasten weer van 
alles te organiseren. 
De avonden werden goed bezocht en de meeste avonden werkte het weer ook mee. 
Als uitsmijter was er de traditionele ringrijderij om de zilveren zweep. 
Helaas ging de avond met het Viswijven koor uit Hindeloopen niet door. 
Het was een mooie avond en er waren veel mensen op afgekomen. Jammer dat er 
niet even iemand kwam vertellen waarom dit niet doorging. 
Een tip voor de volgende keer als zoiets nog eens gebeurd. 
Ook in het dorpshuis werden avonden georganiseerd; die goed  bezocht werden. 
Het is fijn dat er toch ieder jaar weer voor elk wat wils is. 
Wij als bestuur bedanken de vrijwilligers van A.C.O en het dorpshuis voor het vele 
werk wat ze verzet hebben. 
 

Buurtactiviteiten 
Er is in juni een volleybaltoernooi georganiseerd door de buurtvereniging het 
Runtsje.  
Dit toernooi was voor alle inwoners van Oudemirdum. 
Er is in grote getale opgereageerd. En het is dankzij de vele vrijwilligers en het 
mooie weer een geslaagd evenement geweest. 
Ook een mooi moment was het vijftigjarig huwelijksfeest van Gerard en Wil van der 
Elst.  
Zij hebben de hele buurt op 6 september getrakteerd op een brunch. Op het 
grasveld vlak bij hun huis. 
Mede door de organisatie van de vrijwilligers was het een geslaagd samenzijn. 
Wilt u iets kwijt over buurtactiviteiten in uw buurt laat het ons dan weten. 
 

Tafeltje dekje 
Er is een behoorlijke verandering geweest van Tafeltje dekje. De maaltijden komen 
nu uit Balk van Talma Hiem. Als bestuur van Tafeltje dekje zijn we heel hard bezig 
geweest om dit voor elkaar te krijgen. 
Verderop in dit blad leest u er meer over. 
 

Werkzaamheden Lege Leane en omgeving 
Binnenkort hoort u hier meer over.  
Door de vele bezwaarschriften heeft het iets langer geduurd, maar voor de winter 
gaan de werkzaamheden beginnen. 
 

Overlast 
Regelmatig komen er bij het bestuur klachten binnen van leden. 
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Die gaan vaak over het irritant hondengeblaf maar vooral over de uitwerpselen die 
overal worden gedeponeerd, behalve op de plek waar het hoort. Neem een schepje 
en zakje mee. 
Wij hebben het idee dat het erger wordt. 
Vooral in tuinen waar gemaaid is het geen pretje om steeds uitwerpselen tegen te 
komen. 
Ook is het opvallend dat we de laatste tijd klachten krijgen over achterstallig 
onderhoud van andermans huis en tuin. 
Heeft u klachten meld ons dit, dan kunnen wij deze bundelen en doorgeven aan de 
gemeente en / of woningbouwvereniging. 

 

Felicitatie 
Onze secretaris Frido en zijn vrouw Esther hebben er een zoon bij gekregen. Zijn 
naam is Tom een heeft nog twee zussen en een broer. Dus het kwartet is compleet! 
 
Wij als bestuur zijn ook al weer aan het vergaderen en we hebben er zin in! 
Wij wensen u veel leesplezier in dit dikke Pompebled 
 
Een hartelijke groet namens het bestuur. 
 

Marianne Visch 
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De Marderhoek set de doarren iepen 
  
De zomer is bijna voorbij, maar wij bewoners van de Marderhoek te Oudemirdum 
zijn al met hele andere dingen bezig.  
 
Wij zijn druk doende met de donkere dagen voor de kerst. 
Om heel precies te zijn kunnen we bijna niet wachten tot het 7 november is. Op die 
zaterdag zetten wij de deuren open van de Marderhoek! 
 
Achter iedere deur schuilt een verrassing. In elke boerderij is wel iets te zien, te 
horen, te kopen, te proeven of te beleven. 
Wij willen niet alles verklappen, maar een klein tipje van de sluier oplichten. 
Zo zijn er exposities, decoraties, leuke speciale dingetjes om te kopen en is het 
boeren leven te bewonderen. Misschien is zelfs het woonhuis van een boerderij te 
bezichtigen. 
Kortom, het wordt een uniek evenement waar ook voor kinderen veel te beleven valt. 
De route door de Marderhoek is ongeveer 2km. lang en  deze kunt u lopen of 
fietsen. Als fietsen of lopen niets voor u is dan kunt u ook gratis op de huifkar  
mee rijden. 
 
 
 
 
 

Audiovisual Gaasterland Natuurlijk! 
 
Tijdens de manifestatie Marderhoek set de doarren iepen op 7 november zal ook de 
audiovisuele presentatie “GAASTERLAND NATUURLIJK!” van Jan Tijsma te zien zijn. 
Voor wie deze klank- en kleurrijke  presentatie over Gaasterland heeft gemist of 
hem nog een keer wil zien is in de boerderij nummer 6 een doorlopende voorstelling 
te bekijken.  
Op deze locatie zijn ook de mooiste foto`s te bewonderen die de deelnemers aan de 
workshop natuurfotografie hebben gemaakt. 
Openingstijden: 7 november van 15.00 uur tot 21.00 uur. 
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Workshop Natuurfotografie  
 
Binnen het programma van de Gaasterlandse Natuurweek staat voor vrijdag 23 
oktober een workshop Natuurfotografie op het programma. De prachtige beelden 
van natuurfotograaf Jan Tijsma tijdens onze jaarvergadering staan ons allen nog op 
het netvlies en voor wie belangstelling heeft om de wisseling van de seizoenen eens 
door het oog van de natuurfotografie te  zien, moet deze workshop niet aan zich 
voorbij laten gaan. Na een korte inleiding en praktische tips in het zaaltje van Mar 
en Klif gaat u met Jan Tijsma de natuur in de omgeving van Oudemirdum verkennen 
en laat hij u kennismaken met de wijze waarop hij naar de natuur kijkt. U gaat 
natuurlijk ook zelf aan de slag met uw eigen digitale camera (compact of 
spiegelreflex)  en eventueel een statief. Na afloop worden de resultaten besproken 
en een selectie gemaakt.  De mooiste opnamen (iedere deelnemer één foto)  worden 
tentoongesteld tijdens de manifestatie MARDERHOEK SET DE DOARREN IEPEN op 7 
november in schuur 6. Zie voor meer informatie:  www.marderhoek.com. De 
workshop natuurfotografie start om 13.00 uur in Mar en Klif en duurt tot ongeveer 
16.30 uur. Opgave deelname ad € 10,- bij Mar en Klif, telefoon 0514-571777.  
 

 

 
NATUURMONUMENTEN MAAKT WERK VAN DE NATUUR  
 
De natuurgebieden in onze woonomgeving kunnen niet zonder een helpende hand 
van de  
natuurbeheerders. Samen met professionals en vrijwilligers worden de komende 
periode (najaar/winter) een aantal gebieden onder handen genomen.  
 
Vereniging Natuurmonumenten maakt werk van de natuur en gaat aan de slag op 
het Oudemirdumer klif en omgeving Hege Gerzen met het uitdunnen van de 
beplanting op het Oudemirdumer Klif en de omliggende tûnwallen.  
 
De Dobbe aan de Liemerige Wei wordt uitgediept en voorzien van schuin oplopende 
kanten, met bedoeling een verbeterd leefklimaat voor amfibieën en andere 
waterdieren te ontwikkelen.   
In het Lycklamabos, Jeneverdyk en Griene Singel wordt komend najaar wederom 
gewerkt aan de verwijdering van de woekerende Amerikaanse vogelkers of bospest 
(Prunus serotina) en  de verdere ontwikkeling van  zoom/mantel beplanting. 
Mogelijk wordt ook deze winter een aanvang gemaakt met het herindelen van een 
stuk grasland aan het Heidepaed in Nijemirdum.  
 
Alle werkzaamheden staan in het teken van het vergroten van de biodiversiteit, om 
dieren en planten de condities te bieden die voor hun voortbestaan nodig zijn en…. 
voor het plezier dat u aan waardevolle natuur beleeft.  
 
Voor wie er meer van wil weten en/of zich als vrijwilliger bij Natuurmonumenten wil 
aanmelden kan contact opnemen met de beheerder Jelle de Boer - 06.54295315. 
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Stichting Warme Maaltijden Oudemirdum (Tafeltje Dekje) 
 
Hierbij willen wij u informeren dat wij helaas hebben moeten besluiten dat onze 
maaltijdservice vanaf 17 augustus is gestopt. Het beperkt aantal maaltijden, in 
verhouding tot de kosten, maakten het onmogelijk om verantwoord door te gaan. 
Wij hebben getracht om het aantal maaltijden te verhogen, maar zijn daar 
onvoldoende in geslaagd. 
Jammer dat aan een ruim 25 jarige service een eind komt. Doorgaan zou leiden tot 
een forse prijsverhoging van de maaltijd, wij vonden dat niet acceptabel.  
 
Gelukkig hebben wij voor de continuering een prima oplossing gevonden met Talma 
Hiem te Balk. 
Zij beschikken over een uitstekende keuken en over eigentijdse distributie 
mogelijkheden en zijn bekend met de maaltijdservice.  
 
Om een goede overgang te regelen hebben onze vrijwilligers zich bereid verklaard 
de bezorging te blijven doen. Ook hiervoor zijn wij hen bijzonder erkentelijk. 
 
Tot slot willen wij de afnemers, Petronella en haar vervangsters, als ook de 
vrijwilligers voor de bezorging van harte bedanken voor de samenwerking en de 
inzet in de afgelopen jaren. 
 
Wilt u ook gebruik maken  
van de service “warme  
maaltijden” via Talma Hiem, dan kunt u zich opgeven of informatie vragen via tel. 
nr. (0514) 608800. 
 
Het bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan de collectanten van de KWF in Oudemirdum 
 
Betreft: Opbrengst  Collecte dit jaar in Gaasterlân, ons eigen dorp en in je eigen wijk  
   
Geachte Dames, 
 
Het lijkt me plezierig om jullie net als het vorige jaar schriftelijk te vertellen wat het 
resultaat van onze collecte dit jaar is geworden.  
Nu het werd wederom een schitterend resultaat. 
De totale opbrengst bedroeg dit jaar in Gaasterlân €. 7.676,63  wederom een record!! 
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Dan de resultaten van Oudemirdum zelf. 
Dit jaar was het resultaat  853,11 euro en vorig jaar werd 890,68 euro opgehaald. 
 
Het is jullie wellicht al bekend, maar volgend jaar zal iemand anders de ´KWF kar´ 
in Oudemirdum trekken. Daar wordt aan gewerkt en mochten jullie een kandidaat 
weten, dan zou ik dat graag willen weten.  
Tot slot wil ik jullie wederom hartelijke bedanken voor de enorme inzet en dat ook 
namens Lub Wiarda, coördinator van de collecte in Gaasterlân van het KWF.  
Persoonlijk wil ik ook met dit schrijven jullie bedanken voor de prettige 
samenwerking die voor de KWF hiermee stopt. 
 
Met een vriendelijke groet,  
Conny Hibma 
 
 
 

Oud papier nieuws 
 
Zoals u weet wordt iedere 2e zaterdag van de maand het oud papier op gehaald. 
Naast vrijwilligers van de Ikebosker en de Grintfisker was er nog een groep jonge 
vrijwilligers. Helaas zijn deze laatsten er al een aantal maanden geleden mee 
gestopt.  
 
Iedere keer moesten er nu mensen benaderd worden worden met de vraag of men 
een keer wilde helpen met het oud papier ophalen. Het was steeds een hele klus om 
voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Gelukkig is er nu weer een frisse ploeg 
vrijwilligers die om de maand het oud papier gaan ophalen. 
 
Om het werk van deze vrijwilligers wat gemakkelijker te maken zijn er een aantal 
aandachtspunten: 
 
* Zet het papier voor zover mogelijk aan één kant van de straat 
* Combineer het met u buren zodat er minder vaak gestopt hoeft te worden. 
* Maak de dozen niet te zwaar. 
* Geen los papier maar gebonden of in een dichte doos. 
* Lege dozen plat aanleveren 
* GEEN plastic. Dus ook geen plasticzakken.  

 DUS:  
  netjes bundelen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opbrengst van het oud papier komt tengoede aan het jeugdwerk in Oudemirdum, 
Nijemirdum en Sondel 
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Activiteiten Commissie Oudemirdum (A.C.O.) 
 
Al begon ons programma op de eerste avond met een flinke onweersbui tijdens het 
ringrijden te paard, was dit niet een voorteken voor de weersgesteldheid voor het 
vervolg van ons programma we hebben het dit jaar weer geweldig getroffen met het 
weer. 
 
We mochten dan ook op de meeste avonden het publiek in grote getale 
verwelkomen. 
De ene avond wat beter dan de andere weliswaar, maar we hebben weer vele 
positieve reacties mogen ontvangen. Ook waren de braderieën op zaterdag weer een 
succes. Wij als bestuur van de ACO willen dan ook graag via deze weg de vele 
vrijwilligers die ons hebben geholpen, nogmaals hartelijk bedanken. Zonder hulp 
van deze mensen zou het voor ons een hele klus geweest zijn om alles in goede 
banen te leiden. 
 
Mocht u suggesties hebben voor ons programma voor volgen jaar dan horen wij dat 
graag, schiet een van de bestuursleden aan of stuur een mailtje naar cs@cdejong.nl 
 
Namens de ACO 
Catharinus de Jong 
 

    C O N C E R T          
                                        
 met een geheel vernieuwd programma van het 

 
m.m.v. STRONG (Streekkoor Jong), 
organist Martin de Jong & pianist Hielke v.d.Meulen  
 
op  zaterdag, 31 oktober a.s.,‟s avonds 8 uur   
in de “ Paadwizer” te Balk o.l.v. Harm van 
Zuiden. 
 
Toegang: €.7,50 in de voorverkoop bij de 
leden en Boekhandel De Jong (na 22 
september) €.8,50 aan de zaal. 
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Bazaarcommissie “De Fontein” 
 
Zaterdag 17 oktober is het weer zover: de jaarlijkse bazaar ten behoeve van het 
kerkelijk werk in de PKN-gemeente wordt weer gehouden. De verkoping is van 9.30 
tot ongeveer 15.00 uur in onze thuisbasis dorpshuis ‟t Klif. 
 
De laatste jaren neemt vooral de stand met florale goederen een belangrijke plaats 
in. Janny Poorte met haar secondanten staan altijd garant voor kwalitatief 
hoogstaande producten. Ook dit jaar weer zal Sjoerd Postma daarnaast „zijn‟ 
bloembollen aan de man of vrouw proberen te brengen. En wees er snel bij, want het 
vorige jaar moest Sjoerd al voor twaalf uur het bordje „uitverkocht‟ aan zijn tafel 
hangen.  
De diaconale „creagroep‟ van de kerkelijke gemeente heeft weer toegezegd 
zelfgemaakte kaarten te vervaardigen die voor het luttele bedrag van € 1 te koop 
zullen zijn. Bovendien ligt het in de bedoeling andere cadeautjes te maken.  
Voor de eerste keer zal ook Gea Liefhebber ons assisteren. Zij neemt de verkoop van 
kruideniersartikelen op zich. Daarvoor heeft ze een grote verzameling van onder 
andere zelfgemaakte jams, pruimen, appelproducten aangelegd. Tegen een 
schappelijk prijsje kunt u daarvan de eigenaar worden. 
 
Naast deze verkoping, wat een bazaar in principe is, zijn er weer enkele nieuwe 
spelletjes ontwikkeld door Jan Douma. Een van zijn nieuwe uitvindingen voor deze 
keer is het zogenaamd “hoefijzerbiljart”. Een demonstratie hiervan vindt plaats om 
ongeveer 9.15 uur. Daarna mag iedereen het zelf proberen om daarmee een van de 
beschikbaar gestelde prijzen te winnen. 
 
Alle redenen dus om op zaterdag 17 oktober eventjes naar ‟t Klif te komen om onze 
bazaar een bezoek te brengen. En voor wie het vergeten is: de medewerkers van het 
dorpshuis hebben de koffie al voor u klaar staan.  
Namens de bazaarcommissie “de Fontein” 
ds. Teije T. Osinga 
 

Puzzelcompetitie 2009 
En dat was de tweede puzzel van 2009. 
De oplossing; 
“Wat hadden we mooie pinks(s/t)erdagen” 
 
Gelukkig weer heel veel goede oplossingen, ook de sudoku werd veelvuldig 
ingeleverd. 
Toch missen er een paar van de vaste inzenders, zal het mooie weer en de 
vakantiedrukte wel geweest zijn. 
Niet getreurd,deze keer gewoon weer meedoen! Ook in de categorieën met minder 
punten vallen aan het eind van het puzzelseizoen leuke prijsjes. 
 
De puzzel opgave is deze keer; 
10, 50, 56, 37, 90, 29, 61, 55, 21, 62 – 40, 14, 67, 75 – 7, 87, 91, 57 – 43, 74, 2, 47 – 
30, 20 – 63, 67, 19, 78 – 14, 64 – 59, 79 – 27, 89, 29, 30, 48! 
De oplossing van deze puzzel en of sudoku graag inleveren voor 1 november bij 
Catharinus de Jong 
De Alde Buorren 24 
8567 LG Oudemirdum 
E-mail; cs@cdejong.nl  
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De stand na de 2e  puzzel; 
5 punten 
Mevr. K. Visser-Folkertsma Jan Schotanuswei 56a 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  Koudum 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
Dhr.   K.L. van Ommen Lege Leane 25 
Dhr.   D. Muizelaar Jan Schotanuswei 62 
Mevr. S. Veninga Balk 
          A. van der Veer Fonteinwei 4 
 
10 punten 
Dhr.   F.J. Kooistra Beukenlaan Z22  
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. J. Meijers 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. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19 
Mevr. H. Walinga-Folkertsma Gaestwei 17 
Dhr.   B.J. Smink Oude Balksterweg 3 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter Roune Leane 9 
Mevr. T.M. De Boer-Verhulst Wyldpaed 4 
Dhr.   J. Twijnstra Jan Schotanuswei 9 
Mevr. E. Dankert Stobberoeier 1 
Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. D. Gijzen-Andela De Bugel 19 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
 
De uitslag na de 2e  Sudoku 
1 punt; 
Mej.   Baukelien Westra 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  Koudum 
Mevr.  K.L. van Ommen Lege Leane 25  
Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
 
2 punten; 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 
Mevr. J. Meijers 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 
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Mevr. H.L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6               Zet „m op ! 
Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Dhr.   B.J. Smink Oude Balksterweg 3 
Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 
Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter Roune Leane 9 
Mevr. H. Walinga- Folkertsma 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Mevr. D. Gijzen-Andela 
 
Groeten, 
Catharinus de Jong. 
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H e r f s t P u z z e l  2 0 0 9  
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oplossing zomersudoku 

 

 

 

 

                                                                                        

Oplossing zomerpuzzel                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave herfstsudoku 
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De Kleurplaat....  

 

 

 

 Mooi hoor, al die kleurplaten bij het Fietshoekje. Iedereen die een fiets kwam huren 

deze zomer heeft er van kunnen genieten! 

Michiel en Thijs hebben het moeilijk gehad, maar dit zijn de winnaars:  

 
De Herfst kleurplaat mag ingeleverd worden bij 

 Drogisterij Meta Kramer  

Veel plezier met kleuren.  

Zet je naam er op  en doe je best !  
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Naam   ......................................................................... 

 

Adres    .................................................................................................. 

 
Leeftijd ................................................................................ .......jaar  
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1945: LIMBURGSE EVACUÉS IN GAASTERLAND EN DIRECTE 

OMGEVING  
 
Dinsdag 26 januari 1945 komt een hele grote groep ziekelijke en vermoeide 
Limburgse evacués aan in de Boerenschool (villa Mooi Gaasterland) van de 
Nederlandse Landstand te Rijs. Met de nodige dramatiek hadden zij een week lang 
met 55-95 personen in een goederen- of veewagon door Duitsland gereisd.  
De gaarkeukencommissie uit Balk – bestaande uit Tjalke de Boer met 9 
vrijwilligsters – zorgt bij de opvang voor de maaltijden. De Gaasterlandse 
evacuatiecommissie – onder leiding van verzetsorganisator Benjamin H. Steegenga 
uit Balk – gaat huis-aan-huis door Gaasterland om voor onderdak te zorgen.  
Vrijwilligers zorgen dat de groep wordt ontluisd en van  
verdere lichamelijk ongemakken worden ontdaan. 
Verder is heel weinig bekend gebleven van de honderden Limburgse evacués die 
vanaf 26 januari 1945 tot eind mei/begin juni 1945 in Gaasterland en directe 
omgeving bij gastgezinnen werden opgenomen. Zij werden uit Limburg verdreven 
vanwege de grote gevechten tussen geallieerden en Duitsers. Ondanks verschillen in 
taal, geloof en cultuur hebben zich hier – voor zover bekend - geen grote problemen 
voorgedaan.  
Wat wel bekend is dat er in deze verblijfsperiode zeven Limburgers op de R.K. 

begraafplaats in Bakhuizen begraven zijn. Er is niets meer op deze begraafplaats dat 

hieraan herinnerd. Alleen persoonsgegevens zijn nog te vinden in de burgerlijke 

standregisters van de gemeente Gaasterlân-Sleat, gemeente Nijefurd en in het 

begraafregister van de R.K. Kerk in Bakhuizen. Omdat in overlijdensakten nimmer 

het overlijdensadres wordt opgenomen, kan er geen verder onderzoek plaatsvinden. 

Overl.dat     Tijd    Begr.dat     Naam en Voornamen       Lftd    Woonpl.   Overl.pl  

15.02.1945  00.30 19.02.1945 Eggels, Godefridus H.         65 jr   Swalmen  Hemelum 

19.02.1945  00.15 21.02.1945 Dingelstad, Petronella L.M. 4md  Swalmen  Hemelum 
25.02.1945  00.30 28.02.1945 Heijnen, Johannes H.          69 jr  Swalmen  Oudega 
01.03.1945  19.00 05.03.1945 Theunissen, Peter Johan.   ½ jr    Beesel      Hemelum 
05.03.1945  00.15 07.03.1945 van Herten, Gertruda H. M. 2 jr     Maasniel  Warns 
16.03.1945  16.00 19.03.1945 Bartels, Maria Theresia H.   2 jr     Venlo       Oudemirdum 
22.03.1945  22.00 26.03.1945 Homs, Willem                       62 jr Roermond Oudemirdum 

Er zijn 4 herbegraven en overgebracht naar Limburg. Dat zijn:  
Eggels, Godefridus Hubertus  
Dingelstad, Petronella Leonarda Maria  
van Herten, Gertruda Hubertina Maria  
Homs, Willem  
Om deze gebeurtenis als geschiedschrijving te kunnen vastleggen, wil ik graag met 
mensen in aanraking komen die nog contact hebben met de destijdse evacués of 
met hun familieleden. Verder ben ik nieuwsgierig naar de achtergronden van deze 
overleden personen en in welk gezin zij zijn overleden.  
Graag ontvang ik – liefst schriftelijk – wetenswaardigheden over deze heftige 
periode. Verder zijn al uw informaties of foto‟s over de gehele periode - van en met 
de Limburgse evacués - bij mij van harte welkom. Met uw informatie kan ik  
in Limburg doelgerichter gegevens achterhalen.  
 
Jan Geert Vogelzang  
 
Hielkemastrjitte 1  
8561 DH BALK  
Tel. 0514-602961  
jgvogelzang@home.nl  
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Sport- en spelgroep zoekt sportvrienden 
 
Sportieve en gezellige cursus voor mensen met een beperking of  chronische 
aandoening. Iedereen is er van overtuigd dat sport belangrijk is. Helaas zijn de 
mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking of chronische 
aandoening niet altijd voor handen. Omdat uit onderzoek van de gemeente bleek 
dat er wel degelijk behoefte is aan aangepast sporten heeft de gemeente in 
samenwerking met Frysas (Fries steunpunt voor mensen met een beperking) en de 
Stichting mantelzorg Gaasterlân-Sleat de sport en spelgroep Balk opgericht. Een 
sportgroep speciaal voor mensen met een beperking of chronische aandoening. 
Enthousiaste reacties van de deelnemers. De groep is sinds een aantal maanden erg 
sportief bezig. De lessen vallen goed in de smaak bij de deelnemers. Een leuk en 
vooral gevarieerd aanbod van sport komt tijdens de lessen aan bod. Het unieke aan 
de lessen is, dat iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen en als het even niet 
lukt, er tijd is voor rust en pauze. De groep staat onder leiding van een deskundige, 
die inspeelt op de behoefte van de deelnemers. Naast dat de groep ontzettend 
sportief is, is het ook met name een gezellige club, waar iedereen op zijn niveau 
wordt gewaardeerd. Zwemmen, balsporten, slenderen en nog veel meer 
De sport en spel groep heeft iedere dinsdag les in sporthal de Trime. In de sporthal 
worden verschillende sporten aangeboden, zoals balsporten, racketsporten en 
circuitvormen. Naast de activiteiten in de sporthal krijgen ze ook de mogelijkheid 
om andere sporten te beoefenen. Sinds dit jaar is de Stichting Onbeperkt van start 
gegaan in het zwembad van Workum. De stichting Onbeperkt biedt bewegen in het 
water aan voor iedereen met een lichamelijke- en/of zintuiglijke beperking, 
chronische aandoening of met leerproblemen. Een enthousiaste groep mensen die 
het belangrijk vindt dat iedereen de mogelijkheid kan krijgen om te kunnen 
zwemmen. Ook de sportgroep heeft een bezoek gebracht aan het zwembad, zodat 
zij met hulp en begeleiding een uur konden zwemmen. De reacties waren zo 
positief, dat de groep het zwembad nog vaker zal bezoeken. Daarnaast zijn de 
deelnemers bij het Activit Body Center in Balk geweest om te slenderen op de 
bewegingsbanken. Een manier van sporten die geschikt is voor mensen met een 
beperking of chronische aandoening. Ook hier waren de reacties van de deelnemers 
erg positief. Ook enthousiast over de sport en spelcursus? 
Valt u in de doelgroep en wilt u graag sportief bezig zijn met een leuke en gezellige 
club, dan is de sport- en spelgroep op zoek naar u! U kunt gratis een kijkje nemen 
en een proefles volgen. Voor meer informatie over tijden, tarief of andere vragen 
neem contact op met Ellie Groot van Frysas op telefoonnummer 058-2677929 of per 
email e.groot@sportfryslan.nl. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trycia van Brug, telefoon (0514) 
60 81 73 of 06-14639748 mail: t.vanbrug@gaasterlan-sleat.nl of Ingrid Spaan, 
beleidsmedewerker welzijn, telefoon (0514) 60 81 45 of mail 
i.spaan@gaasterlan-sleat.nl  
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Slagerij de Vries, Oudemirdum. 
Het moet ergens in het voorjaar van 1928 zijn geweest dat het pas getrouwde stel, 
Douwe en Geeske  de Vries, hij uit Warns en zij uit Gaastmeer, een slagerij begonnen 
in Oudemirdum.          
Broer Sjouke de Vries werkte al spoedig bij het 
echtpaar als slagersknecht.  
 
Het waren moeilijke tijden, de crisisjaren lieten zich 
gelden, en veel te besteden hadden de mensen niet. 
Bovendien was Oudemirdum veel kleiner qua 
inwonertal, en er was nog een andere slager in het 
dorp. Er zat dus eigenlijk niemand op Douwe en 
Geeske te wachten. 
 
Douwe de Vries had het vak geleerd bij Pier Stienstra, 
slager te Sneek. Deze slager bevoorraadde dan ook 
Oudemirdum mede. Douwe slagter werkte niet alleen als slager, ook bij diverse 
boeren in de omgeving werd gewerkt. Rein Boonstra was een van hen en had zijn 
bedrijf waar nu de Fam. Hoekema in de Kerkstraat woont. 
Douwe en Geeske kregen vier kinderen: Trijntsje, Jan, Ids en Ike. 
Na ongeveer 35 jaar nam zoon Ids het bedrijf over van heit. Er was heel wat 
veranderd, elektrische koeling was er gekomen; voorheen werd er met grote staven 
ijs gewerkt. De slagerij van Sjouke van der Veen was verkocht aan zuivelhandelaar 
Baukema, dus in het dorp een collega minder. 
Oudemirdum groeide en het toerisme nam toe, als ook het besteedbaar inkomen van 
de klanten. 
Ids de Vries trouwde met Baukje van der Goot, 
een boerendochter van e‟skou. 
Het was hard werken, slachten, uitbenen, 
sutelje en opfregje. Veel tijd voor hobby‟s 
hadden ze niet. 
Zij kregen twee zonen Douwe en Johannes 
Geert. Pake Douwe hielp nog veel mee; levende 
inkoop, uitbenen, bijna tot zijn tachtigste hielp 
hij nog mee en verleende hand en span 
diensten. Zijn levensmotto was: ”We ha de Segen mei hân”. Hij overleed in 1984. 
 
Om het bedrijf mee te laten groeien, volgden er verscheidene verbouwingen, zowel 
aan de werkplaats als ook aan de winkel. Ook in het derde geslacht stroomde 
slagersbloed. Na ongeveer 30 jaar verhuisden Ids en Baukje naar de Gaastwei en 
kwam Douwe de Vries met zijn gezin te wonen in het huis naast de slagerij, nadat 
hij eerst 6 jaar in Dirksland ZH. slager was geweest. Broer Joop kwam met zijn 
hûshalding op Fonteinwei 13 terecht. 
 
Ook Ids de Vries kan het niet laten. Nog steeds werkt hij, 76 jaar ”jong”, nog meer 
dan 25 uur per week. Kwaliteit wint altijd, zei Pake Douwe vaak, en daar proberen 
de gebroeders de Vries trouw aan te blijven. Drie geslachten slagerij de Vries, meer 
dan 80 jaar ervaring. Veel is er veranderd, er wordt niet meer zelf geslacht, maar wel 
meer producten zelfgemaakt. Lag vroeger de nadruk op de werkplaats, nu is dat 
verschoven naar de winkel. 
 
Wat er in de toekomst gebeurt? Acht nazaten zijn er, zit er een slager tussen? Wie 
weet… 
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Mooi nieuw cultureel seizoen in De Spylder in Warns.  
 
Het nieuwe culturele seizoen van De Spylder ziet er goed uit: drie PREMIERES, een 
LUSTRUM, een beroemde schrijfster, sfeervolle kinderprogramma‟s, Friese, 
Nederlandse, klassieke, pop- en wereldmuziek.  
Een greep uit het culturele programma 2009-2010: 
 
Schrijfster Anna Enquist komt op zondagmiddag 25 oktober 2009 naar De Spylder 
met pianist Ivo Janssen. Ze leest voor uit het voor de shortlist van de Librisprijs 
genomineerde „Contrapunt‟ over de relatie tussen een moeder en haar kind. De 
roman is geïnspireerd op de Goldbergvariaties van Bach, die Enquist zelf 
instudeerde toen ze het verdriet moest verwerken van de dood van haar dochter. 
Tussen de passages door speelt Ivo Janssen alle Goldbergvariaties. Uit de pers: 
„muzikale voorleesvoorstelling die zindert van liefde‟. 
 
Het Warnser Bach Ensemble o.l.v. Pauli Yap bestaat in 2010 tien jaar. Dat wordt op 
zaterdag 6 februari 2010 gevierd met een muzikaal feestje rond de muziek van 
„huiscomponist‟ Bach, van Händel en Lotti. 
 
Verder: op 18 oktober 2009 – PREMIERE van (herontdekte) werken van Paulus 
Folkertsma , Fries componist, door It Nije Ensemble; Wereldmuziek van EtnoSaraj; 
„Maria‟s Lofsang‟, een kerstoratorium op Tweede Kerstdag van Hoite Pruiksma 
uitgevoerd door It Kryst Kollektyf (première); kindervoorstellingen door Hilbert 
Geerling en Theatergezelschap Groote Pier; „Fuort mei bûtenlanners‟, een 
muziektheatervoorstelling door Bauke van der Woude en Campbell Forbes; 
Dubbelconcert op de vleugel door Pauli Yap en Joop van Zon; Nederlandstalige pop-
jazz door Maria Couprie & band; Gepassioneerd piano/celloconcert. 
Meer informatie over het nieuwe culturele seizoen is te verkrijgen via de website: 
www.despylder.nl 
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EVENEMENTEN oktober 2009 
Evenementen in de gemeente Gaasterlân-Sleat 
 
Oudemirdum: 
Huifkartochten door de Gaasterlandse bossen opafspraak, info op tel.nr.0514-
571671 
Toeren met de Amerikaanse schoolbus de Gaasterland Express door de 
Gaasterlandse bossen op afspraak: 06-51516873 
Informatiecentrum Mar en Klif geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00. 
Zondag van 11.00-17.00 uur.  
Schilderijententoonstelling van kunstschilder Bauke Feenstra. Expositie: Land 
becoming fiction van Martin Brandsma en Simon Kingma  
Luistertochten: pick-ups te huur voor de Rijsterboswandelroute en fietsroutes. 
IJsboerderij de Buterkamp, 13.00-17.00 uur, tevens het adres voor boerengolf  

Oudega:  
Kaasboerderij Bosk en Mar, do t/m za van 10.00-16.30 uur 
De Knorhof, varkensvermeerderingsbedrijf. Geopend:ma. t/m za 10.00-17.00 uur 
 
Sondel: 
Pluktuin “Tuin bij de Wildernis”, ma t/m vr  12.00-17.00 uur. Za 9.00-17.00 u. 
 
Staveren:  
Beurtveer de Simmermoarn: Stavoren-Gaasterlandse bossen op afspraak info 06-
412901130 
 
Luttelgeest:  
De Orchideeënhoeve, ma t/m za van 9.00-18.00 uur , zon- en feestdagen van 11.00-
18.00 uur       
 
Wijckel:  
Theeschenkerij De Dobbetún geopend vanaf 11.00 uur 
 
Sloten:  
Museum Stedhus Sleat geopend van di. t/m vr. van 11.00-17.00 uur, za en zo. 13.00 
-17.00 uur. Expositie: De Tocht der Tochten in Sloten 
Luistertochten: pick-ups te huur voor stadswandeling en fietsroutes 

Elke vrijdag: Balk, warenmarkt 12.00-16.45 uur 
 
Voor meer info:  www.gaasterlandpromotion.nl 

De Brink 4, 
8567 JD   
Oudemirdum.        tel. 0514-571777

     info@gaasterlandpromotion.nl    

 

http://www.gaasterlandpromotion.nl/
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Op onze boerderij 
 
Op onze boerderij op de Buterkamp 3 gebeurt altijd wel iets. Vooral de dieren 
zorgen voor verassingen. Nooit is een dag hetzelfde.  
Met het uitzicht op het bos aan de ene kant, het 
Ijselmeer aan de andere kant liggen de koeien 
heerlijk te herkauwen. Het veulen “Folkert” plaagt 
kalf Elisa. Elisa is vanaf het begin af aan anders 
geweest dan andere kalveren. Al zetten we haar bij 
de anderen in het weiland, toch gaat ze elke keer 
weer naar de paarden toe. We laten het maar zo. De 
konijnen, varkens, ratjes, schildpad en geiten 
genieten van de zon.  
Voor mij is het leven op het platteland heerlijk. Ik ben geboren in Scharsterbrug, 
maar heb 10 jaar in Bennekom en Ede gewoond. De laatste 6 jaar in een flat in de 
meest criminele buurt van Ede. En toch genoot ik ook daar. Ik hield van de 
buitenlandse mensen. Ze waren vriendelijk en hebben me nooit kwaad gedaan. 
Maar toen kwam Jakob, juist op het moment dat ik tegen vader God had toegegeven 
dat ik een man nodig had. (mijn oom, die een vriend van Jakob is, belde mij 
diezelfde avond om te vragen of Jakob mij een keer mocht schrijven) En zo 
trouwden Jakob en ik vorig jaar en mocht ik op het prachtige plekje in de boerderij 
wonen. Met een hele lieve man. 
Poesjes 
Onze 13 katten vermaken zich prima met elkaar. Er wordt wel eens gevochten, maar 
vaak spelen ze samen. Er zijn ook nog 4 kittens, 
Wie graag een heel lief katertje wil hebben, mag er zo één komen ophalen. 

Roosje is een rood poesje. Ze was de bangste van allemaal. Ze kwam nauwelijks in 
de schuur en zwierf meestal buiten. Tot die ene dag. Ze was steeds maar in de 
schuur te vinden en at mee met de anderen. Toen ontdekte Simon (één van de 
kinderen die wekelijks komt) jonge poesjes. Mama Roosje zorgde heel goed voor 
hen en nu spint mama als ik haar oppak. De katertjes zijn inmiddels flink gegroeid. 
Als mama Roosje weg is te jagen past papa rode kater of oma witte poes op. Oma 
witte poes vindt het prima als haar kleinkinderen bij haar drinken.(ze heeft zelf net 
een nestje kittens verloren). Bijna al onze poesjes en katers zijn gratis op te halen. 
Ze zijn heel lief en aanhankelijk en gewend aan kinderen. 
 
Zorgboerderij. 
Op dit moment komen er een jongen van 9 en een tiener regelmatig bij ons. Zij 
genieten van de dieren en de activiteiten en werkzaamheden op de boerderij.  
We hebben meer plaats. Op dinsdag en donderdag hebben we de hele dag over om 
iemand te begeleiden. Het mag ook een volwassene of jongere zijn met een 
beperking.  
Ik heb een opleiding en ervaring in die richting. We zijn vooral gespecialiseerd in 
individuele en activerende begeleiding. 
Ook hebben we 2 logeerkamers en is het mogelijk om te komen logeren. 
Voor meer informatie kunt u op mijn website kijken. 
www.hiephiephoeraeenfeestje.nl  
Kinderfeestjes. 
De ideale omgeving en locatie voor kinderfeestjes! Veel dieren om te knuffelen, 
ruimte voor sport en spel, het bos vlakbij voor een speurtocht.  
Er zijn veel mogelijkheden voor kinderen om een leuk feestje te hebben.  
Op mijn website staat er meer over. 

 

http://www.hiephiephoeraeenfeestje.nl/
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Kidsweek! 
In de zomer hebben we een kidsweek gehouden! Het was bedoeld voor kinderen van 
de campings en uit het dorp. 
We hadden hen 4 ochtenden op ons erf en 1 regenachtige ochtend mochten we de 
kantine van de “Bosrand”gebruiken. 
Elke morgen deden we wat anders. Na het beginnen met gebed en het zingen van 
vrolijke liedjes en soms een verhaal begonnen de spellen, knutselen etc.  
We hebben een indianenfeest gehad, speurtocht gedaan, onze talenten gebruikt met 
dansen, schilderen en clownerie. We hebben pannenkoeken gegeten en heerlijke 
broodjes hamburgers. 
Het thema was: “King Jesus is all.” De kinderen mochten de Here Jezus een beetje 
beter leren kennen, en dat was ook de bedoeling. 
Volgend jaar hopen we weer een Kidsweek te houden en alle 
kinderen zijn welkom! 
 
Als laatste wil ik iedereen die heeft geholpen met de 
Kidsweek en met het verbouwen van de boerderij heel 
hartelijk bedanken. 
Ook alle sponsors van de Kidsweek hartelijk bedankt: : 
Douwe en Joop de Vries van de slagerij, Klaas Hamstra van 
de Troefmarkt,  Douwe en Geeske Wortman van Bakkerij 
Twijnstra, en Anneke van Veen van camping “de Bosrand”.  
Als u foto‟s wilt bekijken of meer wilt weten van alle 
activiteiten op de boerderij, kunt u een kijkje nemen op mijn  
website: www.hiephiephoeraeenfeestje.nl. 
 
Hartelijke groeten van  
Fokje Folkertsma 
 

Workshop Natuurfotografie  
 
Binnen het programma van de Gaasterlandse Natuurweek staat voor vrijdag 23 
oktober een workshop Natuurfotografie op het programma. De prachtige beelden 
van natuurfotograaf Jan Tijsma tijdens onze jaarvergadering staan ons allen nog op 
het netvlies en voor wie belangstelling heeft om de wisseling van de seizoenen eens 
door het oog van de natuurfotografie te  zien, moet deze workshop niet aan zich 
voorbij laten gaan. Na een korte inleiding en praktische tips in het zaaltje van Mar 
en Klif gaat u met Jan Tijsma de natuur in de omgeving van Oudemirdum verkennen 
en laat hij u kennismaken met de wijze waarop hij naar de natuur kijkt. U gaat 
natuurlijk ook zelf aan de slag met uw eigen digitale camera (compact of 
spiegelreflex)  en eventueel een statief. Na afloop worden de resultaten besproken 
en een selectie gemaakt.  De mooiste opnamen (iedere deelnemer één foto)  worden 
tentoongesteld tijdens de manifestatie MARDERHOEK SET DE DOARREN IEPEN op 7 
november in schuur 6. Zie voor meer informatie:  www.marderhoek.com. De 
workshop natuurfotografie start om 13.00 uur in Mar en Klif en duurt tot ongeveer 
16.30 uur. Opgave deelname ad € 10,- bij Mar en Klif, telefoon 0514-571777.  
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Audiovisual Gaasterland Natuurlijk! 
 
Tijdens de manifestatie Marderhoek set de doarren iepen op 7 november zal ook de 
audiovisuele presentatie “GAASTERLAND NATUURLIJK!” van Jan Tijsma te zien zijn. 
Voor wie deze klank- en kleurrijke  presentatie over Gaasterland heeft gemist of 
hem nog een keer wil zien is in de boerderij nummer 6 een doorlopende voorstelling 
te bekijken.  
Op deze locatie zijn ook de mooiste foto`s te bewonderen die de deelnemers aan de 

workshop natuurfotografie hebben gemaakt. Openingstijden: 7 november van 15.00 

uur tot 21.00 uur. 

 

Voorlopig geen viskraam in Oudemirdum 
 
Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de altijd goed gemutste 

visboer Joost Houtsma zijn schort aan de wilgen gehangen en heeft op zijn laatste 

woensdagmorgen  in augustus afscheid genomen van veel vaste klanten in ons dorp. 

Met het afscheid van het vertrouwde gezicht lijkt er helaas ook een eind gekomen te 

zijn aan een lange periode dat de firma Cees Bijlsma uit Workum Oudemirdum als 

standplaats had. Visspecialist Bijlsma heeft op dit moment nog geen opvolger voor 

Joost Houtsma kunnen vinden en dat heeft tot gevolg dat  Oudemirdum en 

omgeving  voor een visje naar Balk moet reizen.  

 

Wonen in een groene omgeving is  

écht gezonder. 
 
Promotieonderzoek van sociologe Jolanda van Maas heeft aangetoond dat het 
wonen in een groene omgeving een helende werking heeft op ziekte en dat bij 
gezonde mensen zich minder kwalen ontwikkelen.  Vitamine G is het recept. Het is 
gratis en je hoeft er bijna niets voor te doen, behalve je wandelschoenen aantrekken 
of je fiets uit de schuur halen. Onze woonomgeving heeft voldoende groen te bieden 
en blijkt dus goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Als de 
gezondheidszorg zich meer bewust wordt van de positieve effecten op de mens, dan 
stuurt de dokter u straks niet meer naar huis met een recept, maar met het advies 
wat vaker in het bos te gaan wandelen.  
 
Bron: IVN  
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Busvervoer Zuid-Westhoek / Heerenveen 
 
In het vorige Pompebled, zomer 2009, is een brief van een aantal inwoners 
gepubliceerd die de zorgen over de busverbindingen naar Gedeputeerde Staten 
duidelijk maakte. 
 
Hieraan was ook een oproep verbonden voor alle inwoners die ook problemen 
hadden met de nieuwe dienstregeling om te reageren naar de leden van het 
Plaatselijk Belang. Tot nu toe zijn er nog maar weinig reacties ontvangen. Mocht u 
nog willen reageren, dat kan nog steeds telefonisch, schriftelijk of per e-mail. 
 
Ondertussen is het duidelijk geworden dat per 1 December de dienstregeling weer 
gaat veranderen. Dit zal gelukkig zorgen voor een betere verbinding met 
Heerenveen. 
 

 
 

Nog een keer de redactiepen doorgeven 
Tja, de verhuiskoorts heeft goed toegeslagen binnen de  
redactie van het Pomplebled. Na Henk ga ook ik verhuizen.  
En ja, ook buiten Oudemirdum. Ik heb namelijk een heel leuk huis gekocht in 
Heerenveen. Net zoals Henk ga ik Oudemirdum ook zeker missen.  
Ik heb hier 15 jaar met ontzettend veel plezier gewoond. Ik ben nog niet meteen 
weg, de overdracht van het huis is half december en ik verwacht begin volgend jaar 
te verhuizen. 
Maar nu wordt het wel heel krap in man(vrouw)kracht binnen de redactie van het 
Pompebled, dus daarom deze:   
 OPROEP VOOR NIEUWE REDACTIELEDEN 
Iedereen die geïnteresseerd is graag melden bij één van de redactieleden. We willen 
toch allemaal dat het Pompebled blijft bestaan, of niet dan? 
 
Alie 


