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Van de bestuurstafel: 
 
De zomer is weer voorbij, de vakanties zijn gevierd. 
Er waren ook dit jaar weer veel toeristen te zien in ons dorp. 
In en om ons dorp kun je ook prachtig recreëren. 
Voor elk wat wils. Bossen, water en een dorp met een bloeiende middenstand. 
Ook werd er weer van alles georganiseerd. Het was dan ook een gezellige zomertijd. 
En natuurlijk gaat onze dank ook nu weer uit naar de vele vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
Als bestuur zijn we weer aan het vergaderen en zijn de eerste afspraken gemaakt. 
Binnenkort hebben we weer het jaarlijks overleg met het college van burgemeester en 
wethouders.  
Ook zijn enkelen van ons naar de bijeenkomst geweest waar we met de nieuwe 
wethouders kennis konden maken. 
 
Uitdiepen Sminkevaart: 
Ons is ter ore gekomen dat er plannen zijn om de Luts op te waarderen. Er wordt nu ook 
nagedacht om bij dit plan meer vaarten te betrekken. 
Wij hebben de gemeente laten weten dat wij de Sminkevaart graag uitgediept willen zien 
en ook dat dit doorgetrokken wordt tot de Boegen. 
Dit staat ook in onze toekomstvisie.  
Wij houden u op de hoogte als er meer duidelijkheid is. 
 
Hondenbeleid: 
Zoals u al wel hebt gezien zijn er op een aantal plaatsen containers geplaatst om de 
hondenpoep in te doen. 
Wij willen het aantal containers nog graag aanvullen. 
Maar de eerste stap in de goede richting is gezet. 
Nu nog de hondenbezitters. Aan hen willen we het dringende verzoek doen: 
Neem een schepje en zakje mee en deponeer het in de container. 
 
Overleg gemeente en verschillende dorps en pl.belangen: 
Op 23 september vond dit overleg plaats in het gemeentehuis te Balk. Het was een 
kennismaking met het nieuwe college en een evaluatie van jaarwisseling 2009/2010. 
Oudemirdum kwam er heel goed uit. 
Een kleine smet op het geheel was het verbranden van tapijt in de oudejaarsnacht. 
Wij zijn als voorbeeld gesteld wat betreft de „tonnen met hout‟. 
Daar mag alleen nog maar vuur in worden gestookt. Ook hebben wij daar verteld dat 
onze „oudejaarsploeg‟ veel werk verzet en alles goed in de hand houdt. 
 
Hege Gerzen: 
Wij hopen dat er gauw duidelijkheid komt over de versoepeling van de regels. 
Dat hebben de beheerder Sjerp Jaarsma en de Stichting wel verdiend. 
Het is frustrerend dat door de beperkte regels de Hege Gerzen niet goed geëxploiteerd 
kan worden. 
Het is een prachtige plek met veel mogelijkheden. 
In de omgeving is er nergens een plek waar je zo veilig en mooi met je kinderen kunt 
zwemmen. 
Laten we hier zuinig op zijn. 
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Volleybal toernooi: 
Op 3 juli was er weer het volleybal toernooi op het Fjouwerkant. 
Hier deden veel buurten aan mee. Het was een groot succes dat door veel vrijwilligers 
wordt georganiseerd.  
Ja, wat kun je in ons dorp zonder vrijwilligers. 
Jammer dat het weer niet meewerkte waardoor het niet afgemaakt kon worden. 
Maar de stemming bleef er goed in. In de tent (die er was neergezet) was er lekker eten en 
kon er naar het voetbal gekeken worden. Het was tenslotte WK. 
Al met al is het voor herhaling vatbaar. 
 
Veel leesplezier! 
Een hartelijke groet namens ons bestuur.  
       
 Marianne Visch 
 

 
 

Aan alle leden van Dorpsbelangen. 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn naamsveranderingen, adreswijzigingen of verandering van bank- 
of gironummer aan ons door te geven? Dit voorkomt onnodige strubbelingen! 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 
Aan alle bewoners van Oudemirdum. 
 
Wat is het heerlijk om hier in dit mooie dorp van Friesland te wonen. Wij hebben veel om 
blij mee te zijn. Bossen, polders, het IJsselmeer, de glooiingen die het landschap ons biedt 
én, dat mag best eens genoemd worden, de plaatselijke middenstand! Want wat zou je 
misgrijpen wanneer hier in Oudemirdum geen winkels zouden zijn! Wij moeten er ook 
zuinig op zijn. Als het even kan, beste Oudemirdummers, maak gebruik van deze 
mogelijkheden! De service, de klantvriendelijkheid, het persoonlijk contact, waar vind je 
dat nog? Ook mede door de service die de middenstand ons biedt is Oudemirdum een 
fijn dorp om in te wonen. Voor jonge- maar zeker ook voor onze oudere, zelfstandig 
wonende bewoners! 
 
Het bestuur.  
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Even voorstellen. 
  
In de zomer van 2005 verhuisden wij vanuit Boskoop in het Groene Hart van de drukke 
Randstad naar het rustige Gaasterland en alweer meer dan 5 jaar maken wij deel uit van 
de leefgemeenschap in Oudemirdum. Als juf Suze en als natuurfotograaf Jan Tijsma  zijn 
onze namen in ieder geval wel bekend, maar het juiste gezicht erbij plaatsen duurt soms 
wat langer. Ook nu nog horen we vaak: O, horen jullie bij elkaar! Tijd dus om ons even 
voor te stellen.  
De achternaam Tijsma klinkt heel Fries en dat is ook zo. Met de roots in Gaasterland en 
meer dan twaalf generaties voorouders in de Zuidwesthoek was Oudemirdum geen 
onbekende plek voor mij. Mijn geschiedenis begint met het vertrek van mijn 
Gaasterlandse vader en Drentse moeder uit Balk naar Groningen en een paar jaar later 
een verhuizing naar Apeldoorn. In Apeldoorn groeide ik op, ging naar school en trok na 
de middelbare school de wereld in. Als fotograaf bij de Koninklijke Marine zag ik grote 
delen van de wereld. Na een vaarperiode en een paar jaar luchtfotografie bij de Marine 
Luchtvaartdienst belandde ik vervolgens op de Marinestaf in Den Haag en maakte daar de 
overstap naar een managementfunctie bij het Ministerie van Binnenlandse zaken. Daar 
verliet ik in 2005 de overheid om met de VUT te gaan.   
In de periode dat ik van de Marine de overstap naar Binnenlandse Zaken maakte leerde ik 
Suze kennen en daar begint onze geschiedenis. Suze is geboren en getogen in 
Hazerswoude en wist al als kind dat ze juf wilde worden. Ze is het met een korte 
onderbreking (opvoeden van onze twee dochters) haar hele leven gebleven. We trouwden 
in 1970 (al meer dan 40 jaar) en woonden eerst in Leidschendam en later in Boskoop. In 
deze twee plaatsen werden onze twee dochters geboren en inmiddels zijn daar vijf 
kleinkinderen bijgekomen.  
Met mijn familie (Beppe) in Balk en een vaste standplaats van mijn ouders op de camping 
Mârswal waren wij vaak in Gaasterland te vinden en bleef deze omgeving ons altijd 
trekken. Met het verstrijken van de jaren hadden wij het er wel eens over om na ons 
werkzame leven naar een rustigere omgeving te verhuizen, in één van de Noordelijke 
Provincies. Met eerst een optie aan het Zuidlaardermeer, gingen we in 2004 op pad om in 
Gaasterland wat huizen te bekijken.  Zo kwamen we in Oudemirdum terecht en dat is 
geen verkeerde keus gebleken. We gingen wel wat verder van onze kinderen wonen, maar 
de weekenden en de vakanties hier in Gaasterland zijn voor de kleinkinderen 
onvergetelijk.  
Na de verhuizing en eerst een behoorlijke verbouwing aan het huis kwam de vrije tijd. We 
waren beiden waarschijnlijk nog niet klaar met werken en Suze kon nog aan de slag 
binnen het onderwijs en ik sloot me aan bij de Vereniging voor Natuureducatie (IVN) en 
werd vrijwilliger bij een tweetal Natuurorganisaties.   
De fotografie heeft altijd een blijvende rol in mijn leven gespeeld en met de VUT werd 
mijn vroegere beroep een hobby. Dagelijks in de natuur van Gaasterland met digitale 
kamera en lange telelens of macro bleek voor mij een uitdaging en zo begon ik foto`s te 
maken die ik via de e-mail doorstuurde naar onze familie, vrienden en oud-collega`s om 
te laten zien in wat voor mooi landschap wij zijn gaan wonen. Ook in Gaasterland bleven 
mijn foto`s niet onopgemerkt en bij toeval werd ik gevraagd om voor Vrouwen van Nu 
een presentatie te geven van mijn foto- en natuurhobby. Sindsdien is alles in beweging 
gekomen.  Foto`s zijn bijna wekelijks wel in de Balkster Courant te vinden en ook andere 
media maakt er gebruik van. Een verzameling van de foto`s heeft een plekje gekregen op 
de website van ons dorp en periodiek krijgen bijna 600 liefhebbers een selectie van mijn 
foto`s per e-mail toegezonden.  
Met de kleur- en klankrijke presentatie “Gaasterland Natuurlijk” ga ik ook nu nog 
regelmatig op pad en kom in alle regionen van Friesland. Er zit echter ook een boodschap 
in mijn presentatie en dat heeft te maken met de zorgen die ik heb over de sluipende 
wijze waarop het landschap wordt verrommeld en beleidsmakers meer lijken te denken 
aan kwantiteit dan aan kwaliteit. Gaasterland is onderdeel van het Nationaal Landschap 
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Zuidwest Fryslân en dat schept verplichtingen voor iedereen die er mee te maken heeft.  
Gaasterland is een heel bijzonder en waardevol kleinschalig gebied en daar moet je zuinig 
op zijn.  Als ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân zet ik me er 
graag voor in.  
  
Hartelijke groeten,  
Jan en Suze Tijsma – Stiendollen 20. 

 
Activiteiten Commissie Oudemirdum 
 
Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd programma kunnen brengen. 
Gelukkig waren het de meeste avonden droog. 
Helaas kon het ringrijden van de Friesche Aanspanning op 31 juli niet doorgaan vanwege 
de regen, maar Griet Wiersma heeft die avond weer goedgemaakt door haar altijd weer 
gezellig optreden. 
De andere avonden verliepen gelukkig droog en werden goed bezocht door inwoners van 
Oudemirdum en omstreken en de vele toeristen die hier hun vakantie doorbrachten, en 
daar doen we het tenslotte voor. 
Wij als commissie zouden dan ook dit jaar de vrijwilligers en onze sponsoren weer willen 
bedanken voor het mogelijk maken van dit zomerprogramma. 
Komende wintermaanden gaan we weer brainstormen op het programma voor volgend 
jaar. 
 
Kon u tot nu toe het programma al bekijken op Oudemirdum.nl, de Activiteiten 
Commissie Oudemirdum heeft vanaf nu ook een eigen website, hierop komt het 
programma te staan. 
Ook onze sponsoren krijgen een plekje op deze site, volgens ons een prima 
wisselwerking tussen commissie en sponsoren. 
Benieuwd naar de nieuwe website?  
Kijk op www.aco-oudemirdum.nl . 
Voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@aco-oudemirdum.nl  of bellen met 
de secretaris Catharinus de Jong. 0514-571219. 
 
 
 
 
Puzzelcompetitie 2010  
 
Zoals de meeste puzzelaars wel hadden begrepen was de inleverdatum van de 
oplossingen niet 21 juni maar 21 augustus. Excuses voor deze domme fout onzerzijds. 
De kruiswoordpuzzel van deze ronde gaf geen problemen, maar de sudoku werd moeilijk 
gevonden. Toch viel het aantal goed opgeloste sudoku‟s nog best mee. 
Voor hen die voor het eerst mee gaan puzzelen het volgende: elke goede inzending van 
de kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en een correcte sudoku met één 
punt. Daar ons “Pompeblêd” vier keer per jaar van de drukpers rolt, is de te behalen 
maximale score voor de kruiswoordpuzzels twintig punten en voor de sudoku‟s vier. 
Ook in de competitie van 2010 geldt dat niet beslist de maximale score gehaald hoeft te 
zijn om kans te maken op een prijs. Een keer geen tijd of anderszins verhinderd mee te 
spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid die u wel schikt, uw 
oplossing(en)  van de puzzel(s) in, want u blijft in de race! 
 
 
 
 

http://www.aco-oudemirdum.nl/
mailto:info@aco-oudemirdum.nl
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De stand na de Zomer Kruiswoordpuzzel; 
 
10 punten 
Mevr. J. Bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17 
Mevr. T.M. de Boer – Verhulst, Wyldpaed 4 
Mevr. R. Bovee – Luinenburg, De Brink 11 
Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 
Mevr. N. Draaijer – Boersma, De Grintfisker 9 
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. A. Keulen – de Vries, Fonteinwei 8 
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Dhr. i. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19 
Mevr. A. Schotanus – Muizelaar, Oude Balksterweg 4 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. M. Temming – van Tol, Skouleane 8 
Mevr. K. Visser – Folkertsma, J. Schotanuswei 56a 
Mevr. B. de Vries – v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
 
5 punten 
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
Mevr. A. de Jong, Marderleane 13, Rijs 
 
De stand na de Zomer Sudoku; 
 
2 punten 
Dhr. G. Bovee, De Brink 11 
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
 
1 punt 
Mevr. J. Bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17 
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
Mevr. A. de Jong, Marderleane 13 
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. M. Kramer – Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 
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De uitwerkingen van de twee zomerpuzzels vindt u elders in dit blad. 
 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd tot 15 november 
a.s. bij: 
 
Jelle Twijnstra 
Jan Schotanuswei 9 
8567 LA Oudemirdum 
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
 
Herfstsudoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oplossing zomersudoku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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Herfstpuzzel 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jongens en meisjes, 
Het was weer een prachtig gezicht die kleurplaten  bij Troefmarkt Hamstra. 
Klaas en zijn meisjes hebben het moeilijk gehad om er drie prijswinnaars uit te 
zoeken,maar na lang nadenken zijn de volgende drie meisjes als winnaar gekozen; 
1 Marije Hoogland     9 jaar 
2 Thirsa Walstra         4 jaar 
3 Maaike Brandsma  7 jaar 
Zij kunnen hun prijs ophalen bij Troefmarkt Hamstra. 
 
Ook dit keer weer een kleurplaat, maak er wat moois van en lever hem zo vlug mogelijk 
in bij Bakkerij Twijnstra en zorg dat de etalage helemaal vol komt te hangen. 
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Naam;………………… 
Leeftijd;……………… 
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Problematiek Beukenlaan 
 
Op de laatstgehouden Jaarvergadering van Plaatselijk Belang heeft de heer Hylkema van 
Staatsbosbeheer een inleiding gehouden over de Beukenlaan. Hierbij stond hij o.a. 
uitvoerig stil bij de  risico‟s voor de meer dan 200 jaar oude beukenbomen, die nog wel 
200 jaar langer meekunnen, mits er oplossingen worden gevonden voor het steeds meer 
intensieve verkeer. 
 
Aanwonenden hebben aangegeven dat de verkeerssituatie steeds moeizamer en 
gevaarlijker wordt en dat alles in het werk gesteld moet worden om deze exclusieve 
beukenlaan voor de toekomst te behouden. 
Het landbouwverkeer wordt niet alleen steeds intensiever maar ook steeds breder.  
Dit levert meerdere keren gevaarlijke verkeerssituaties  
 
op en worden er bij het passeren van personenauto‟s en landbouwverkeer regelmatig 
bomen beschadigd. Bovendien rijdt men over het wortelstelsel heen met als gevolg dat de 
bomen het steeds moeilijker krijgen. Als het zo doorgaat zal de kwaliteit van deze 
monumentale laan hard achteruit gaan. 
 
Te overwegen valt als eerste maatregel de snelheid te beperken tot bv. maximaal 60 km. 
per uur. Dit is voor de aanwonenden en het overstekend wild al een behoorlijke 
verbetering. 
 
Een tweede, meer ingrijpende maatregel, zou zijn om de Beukenlaan (deels) een 
eenrichtingsweg te maken. Dit voorkomt moeilijke en gevaarlijke inhaalmanoeuvres, 
beschadigingen aan de bomen en het wortelstelsel. Bovendien hoeft het zware en brede 
landbouwverkeer elkaar niet meer te passeren op deze smalle weg. 
Als gemeente met aandacht voor toerisme moet het toch mogelijk zijn deze mooie laan 
voor de toekomst te behouden.  
 
R. Koopman 
Beukenlaan 
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Terband juni 2010 
 
Pinkstermaandag, 
 
Wij hebben een chalet op Buitengoed Gaasterland en gingen van daaruit traditie getrouw 
naar de Brink om naar de fietsers van de Elfstedentocht kijken. Om ongeveer 14.00 uur 
kwam daar abrupt een einde aan toen een auto door het publiek reed. 
Deze auto maakte in die korte rit de nodige slachtoffers waar onder mijn echtgenote. Zij 
had naar het zich liet aanzien een ernstige hoofd wond. 
Zij is overgebracht naar de Tjongerschans in Heerenveen waar na diverse onderzoeken 
bleek dat zij geen hersen- noch nekletsel had maar een hersenschudding , een aantal 
gaten in haar hoofd en van het haar tot de tenen bont en blauw was. 
Verder waren er de nodige open wonden over haar hele lichaam. 
Gezien de eerste bevindingen bleek het dus allemaal nog mee te vallen en de tijd moet dit 
tijdelijk ongemak weer helen zo ook de emotionele kant van het verhaal ( dit is 
vermoedelijk de zwaarste opgave). Hier zal echter geruime tijd over heen gaan 
 
In de periode waar in gewacht moest worden op de ambulance zijn wij door de 
hulpverleners vanaf het eerste moment op uiterst voortreffelijke wijze opgevangen 
en heeft men op zeer professionele wijze eerste hulp verleend tot het ophouden van 
een parasol tegen de zon toe en dit hebben wij dat als zeer positief ervaren. 
Het overkomt je en later realiseer je het hoe geweldig dit is geweest(hartverwarmend). 
Zo is het ook ervaren door de organisatie van de fietstocht en door de politie naar zij bij 
ons hebben aan gegeven. 
 
Wij hebben inmiddels ook contact met de familie van de  bestuurder en zijn echtgenote 
en uit de gesprekken met haar blijkt dat ook zij slachtoffers zijn.  Zij maken een heel 
slechte tijd door. 
Maar het was een ongeluk en ongelukken gebeuren nu een maal. 
 
Wij hopen ook dat allen die getuige zijn geweest van deze op Apeldoorn gelijkende 
gebeurtenis en er last van hebben of hebben gehad veel sterkte 
 
Wij willen echter de organisatie de helpers van het eerste moment EHBO, de arts uit 
België, verkeersregelaars en allen die er bij waren en hulp hebben geboden oprecht 
bedanken en hebben u in ons hart gesloten het was een warme deken. 
 
Wij hopen zodra mijn echtgenote weer in staat is in een auto te zitten terug te keren op 
het buitengoed Gaasterland van de familie v/d Veen en nog heel veel goede jaren te 
mogen genieten van uw dorp en  de mooie omgeving. 
 
Nogmaals oprecht onze hartelijk dank 
 
Alie en Hendrik Ploegstra 
Terband 
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De KWf  kankerbestrijding bedankt gevers en collectanten. 
  
Van 6 tot 11september ‟10  vond in Oudemirdum e.o. de 
collecte voor de KWF kankerbestrijding plaats. 
Het werd in Gaasterland een recordjaar en daar heeft jullie bijdrage een belangrijk 
aandeel in 
In Gaasterland werd   € 7.922,- opgehaald, €260,- meer dan in het vorig jaar. 
De opbrengst dit jaar in Oudemirdum was € 966,- en in 2009 bedroeg dit € 853,- 
Met onze hartelijke dank namens de KWF afdeling Gaasterland. 
Conny Hibma 
Lub Wiarda, vrz afd. 
Heeft U de collectant gemist (wat mogelijk is) dan kunt U alsnog uw bijdrage storten op 
Bankrek nr. 12.39.61.181 
Van Koningin Wilhelmina Fonds Sneek  

 
 
Jubilaris 15 jaar collecteren voor de nierstichting. 
 
De week van 19 t/m 25 september is de collecte van de Nierstichting gelopen. 
Er is € 658,- opgehaald  in Oudemirdum wederom een heel mooi resultaat. 
We danken allen collectanten en in het bijzonder Mw. Draayer Boersma voor 15 jaar 
collecteren (zie foto) 
Voor informatie over de besteding van giften kunt naar het online jaarverslag van de 
Nierstichting op www.nierstichting.nl 
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog wat geven dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op 
ING-nummer 88.000 ten name van de Nierstichting te Bussum. 
Onze hartelijke dank namens de Nierstichting. 
Conny Hibma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nierstichting.nl/
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Uit “Zwerven door Gaasterland” 
 
Het hooggelegen Jolderenbos ten westen van Oudemirdum is een van de kleinste en 
oudste bossen van Gaasterland. Het hoogste punt van het bos (van heel Gaasterland) ligt 
op 12,7 meter boven N.A.P.  In het Jolderenbos groeien hoge, ranke eiken en zijn hulst, 
brede stelvaren en gewone salomonszegel goed vertegenwoordigd. Aan de rand van het 
bos staat een stenen bank, die door de bevolking van Gaasterland is geschonken naar 
aanleiding van het 25- jarig jubileum van burgemeester Hermannus Gaaikema. 
 
Het hoogste punt: 
Gaaikema was burgemeester van Gaasterland van 1902 tot 1934. Tijdens zijn 
ambtsperiode heeft hij zich fanatiek ingezet voor het behoud van de Gaasterlandse 
bossen. 
Vanaf de Gaaikemabank hebben bezoekers een magnifiek uitzicht over de laaggelegen 
weilanden van de Zuiderfennenspolder en de Marderhoek, met daarachter het 
uitgestrekte IJsselmeer. 
 
Mogelijk verwijst de naam van het bos naar een familienaam. Uit oude documenten zou 
zijn gebleken dat in het verleden mensen met de namen Jolderens en Jilderens in 
Gaasterland hebben gewoond. 
Door het Jolderenbos lopen wandel- en fietspaden die vrij toegankelijk zijn. 
 
15e  Marderhoekloop Oudemirdum  
Zaterdag 13 november 2010 11:00 uur 
 
Vijftien  jaar geleden bedacht Foppe Huitema uit Snikzwaag om een loop te organiseren 
bij Oudemirdum, dwars door het Fonteinbos over mooie fiets- en looppaden door het 
prachtige landschap in Gaasterland.  
Voorheen organiseerde SV Friesland hier de Fonteincross. 
 
Afstanden: 4,8 km – 10,3 km en 16 km 
Parcours: De routes zijn duidelijk uit- 

gezet met pijlen, bordjes en 
lint, met toestemming van  
Staatsbosbeheer. 

Verzorging: Op het 8 km-punt en aan de finish  
staat een marathonklok en verzorging  
met thee, water, bouillon, sportdrank en fruit. 

Inschrijving De inschrijving is vanaf 10:00 uur in  
Dorpshuis It Klif, 
Hegewei 16,  
8567JN Oudemirdum. 
Vanaf de doorgaande weg met  
bordjes aangegeven.In het dorpshuis 
is ook een sportzaal. Hier is voldoende  
kleed- en douchegelegenheid. 

Kosten: 
Wie een medaille wil als herinnering betaalt € 5,00. Zonder herinnering betaal je € 4,00. 
SV Friesland-leden betalen € 4,00 of  € 2,00.  
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Damclub Oudemirdum 
 
OPROEP NIEUWE LEDEN VOOR DE DAMCLUB 
 
Damclub Oudemirdum is in 1932 opgericht, door de jaren is de 
club met een wisselend ledenbestand bezig met de damsport. 
Het afgelopen seizoen had de club 13 leden 
De laatste jaren is het ledenbestand dalend, en om de damclub 
in stand te houden zijn wij dringend op zoek naar nieuwe 
leden.  
De damclub speelt op dinsdagavond zijn wedstrijden in 
dorpshuis ‟t Klif, vanaf 20.00 uur. 
Het seizoen is van eind september tot begin april. 
Damclub Oudemirdum is aangesloten bij de ZWH dambond, deze bond speelt in 3 
klassen met promotie/degradatie regeling. 
Verder is er ieder jaar de damstrijd met Nijemirdum om de plaatselijke eer 
Nieuwsgierig, vanaf 28 september bent u van harte welkom.  
Als u informatie wilt kunt u contact opnemen met voorzitter D. Walinga tel.nr: 0514 – 
571534 

 
Bazaar in het Dorpshuis “het Klif” te Oudemirdum 

 
D.V.  zaterdag 23 oktober 2010 

vanaf 9.30 uur tot 15.30 uur 
Wat kunt U verwachten? 

 Appels en mandarijnen 
 Beschilderde kabouters 
 Bloembollen 
 Bolderkarren 
 Een naaistand met leuke spulletjes 
 Eigen gebreide sokken 
 Florale objecten  
 Handgemaakte kaarten 
 Honing 
 Houten engeltjes en andere  leuke houten spulletjes 

 Stoofperen 
 Verschillende soorten jams en gelei 
 Vlierbloesemsiroop 
 Prachtige prijzen zijn er te winnen bij het Draaiend rad 
 Raadspelletjes 
 Verloting  
 Boerenbingo 
 Knikkerspel 
 Boster rolje 

 
Lever uw  huis aan huis flyer in  

op de bazaar  
en maak kans op een prachtige taart 

 
De opbrengst van deze prachtige bazaar  

is voor het onderhoud van  
de PKN kerk “de Fontein” 
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Bestuur Plaatselijk Belang; 
Voorzitter:             Marianne  Visch       Tel. 571522                 
Secretaris:              Frido Hylkema         Tel. 605343                 
Penningmeester:   Fenna Keesman         Tel. 572000                 
Vice voorzitter:     Jappie Stegenga         Tel. 571852                 
Leden: Gatze Bokma             Tel. 850796                  
 Sikke Roosma            Tel. 571996                 
 Catharinus de Jong   Tel.571219                   
 Gea  Liefhebber         Tel. 571960                  
 Gerke  Walinga          Tel. 571395                  
U kunt het bestuur ook bereiken via email: 
secretariaat@oudemirdum.nl 
Bekijk ook de website van ons dorp: www.oudemirdum.nl 
Het laatste nieuws, een agenda, veel moois!  
 
It Pompeblêd is een uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang en verschijnt 4 maal per 
jaar. De redactie bestaat uit:  
 
Wieke Limburg-Folkertsma   tel. 572355   
Gea Liefhebber   tel. 571960 
Catharinus de Jong     tel. 571219          
Jelle Twijnstra   tel. 571252 
Fenna Keesman   tel. 572000 
 
 
 

Kopij voor het volgende nummer vóór 27 nov.  bij de redactie,  
liefst per e-mail : pompebled@oudemirdum.nl 
of op adres              Catharinus de Jong 
                                De Alde Buorren 24 
   8567 LG OUDEMIRDUM 
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