
 
1 

 

Van de bestuurstafel. 
 
Na een korte onderbreking van onze vergaderingen, zijn we 12 

september weer bij elkaar geweest. 

Daar hoorden we dat de A.C.O commissie teleurgesteld was over de 

opkomst van de avonden die zij ieder jaar weer organiseren. Dat 

had vooral te maken met het slechte weer en daardoor waren er ook 

minder toeristen in ons dorp. Toch zijn die avonden, ook voor ons 

als inwoners, altijd heel gezellig. Het is een hele klus om ieder jaar 

weer iets te organiseren 

 

Uitdiepen Sminkevaart: 

Er gaan allerlei geruchten dat de plannen al in een vergevorderd 

stadium zijn. 

In onze dorpsvisie staat onze voorkeur uitgaat naar het uitbaggeren 

van de hele Sminkevaart. 

Wij vinden het jammer dat Plaatselijk Belang er niet bij betrokken 

is. 

Ik heb net een gesprek gehad met wethouder Bonnema en 

aangegeven dat wij graag bij die gesprekken aanwezig willen zijn. 

Ik krijg daar nog bericht van. We houden de vinger aan de pols 

 

Gaaikema bank: 

De Gaaikema bank in het Jolderenbos is klaar! 

Het heeft wel even geduurd maar het resultaat mag gezien worden. 

De ene keer was de kleur van de stenen niet goed, vervolgens 

gingen de voegen er weer uit om het toch nog passender te maken. 

Onze dank gaat uit naar de firma Betsema die deze klus geklaard 

hebben. 
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Trimbaan: 

Zoals u heeft gezien is de trimbaan niet meer te gebruiken. 

Hij is indertijd aangeboden door verzekeringsmaatschappij 

‘Woudsend’ Maar die is er niet meer en de gemeente heeft dit over 

genomen.. 

Wij vonden dat hij opgeknapt moest worden. En daarom zijn er 

ettelijke telefoontjes en brieven heen en weer gegaan. 

Een voorstel was b.v. om alleen nog te vernieuwen wat kan en de 

rest weg halen. 

Dan is het parcours niet meer kompleet, dus dat was voor ons geen 

optie. 

We hebben nu de toezegging dat de trimbaan opgeknapt wordt. 

Met dit voorstel zijn we erg blij en hopen dat er nu weer veel 

gebruik van wordt gemaakt. 

 

Potje ‘Oogst Laaghandend Fruit’ 

U moet me niet vragen waarom het zo heet, ik zou het echt niet 

weten. 

We krijgen een bepaald bedrag van de gemeente om te besteden. 

Het moet gebruikt worden om de leefbaarheid van ons dorp te 

bevorderen. En het moet voor iedereen toegankelijk en benaderbaar 

zijn. 

Als wij zo`n aanvraag krijgen moeten we eerst kontact opnemen 

met de gemeente. Die keuren de aanvraag dan goed of niet goed. 

Achteraf moeten wij verantwoording afleggen, door het indienen 

van de rekening. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Namens het bestuur  

Marianne Visch 
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Van Benedictus tot Russisch - Orthodox: 
 
De Sint Nicolaaskerk werd gebouwd in 1896 en heeft een mooie, 

slanke toren met uurwerkplaten en een fraai gedetailleerde 

kroonlijst. De voormalige gereformeerde kerk is sinds 1999 

eigendom van de Russisch- Orthodoxe kerk, die onder leiding staat 

van de patriarch van Moskou. Het was het eerste Russisch 

Orthodoxe klooster in Noord Nederland en is gewijd aan de Heilige 

Nikolaas. Het klooster wil een geestelijke ontmoetingsplaats zijn 

voor Orthodoxe gelovigen in het noorden van ons land, ongeacht 

het land van herkomst 

 

De gelovigen worden welkom geheten in drie talen, want de 

priesters spreken zowel Fries, Nederlands als Russisch. Dat klinkt 

dus zo: 

-Tige wolkom 

-Hartelijk welkom 

-Priiditje pazjaloejsta 

 

Na de overname door de Russisch Orthodoxe kerk is het gebouw op 

verschillende punten aangepast. Op het dak van de kerk is een voor 

het orthodoxe geloof karakteristiek koepeltje geplaatst, terwijl in de 

kerk de preekstoel en de avondmaalstafel plaatse hebben gemaakt 

voor een iconenwand 

 

Deze wand brengt een scheiding aan tussen de plaats waar de 

gelovigen zich bevinden en het heiligste deel van kloosterkerk, de 

altaarruimte. 

Russisch-Orthodoxe gelovigen blijven de hele eredienst staan, een 

kwestie van eerbied. Wie vermoeid is of slecht ter been, kan 

gebruikmaken van de banken langs de muur. Aardig detail: De 

banken zijn afkomstig van de voormalige kraak, de gaanderij 

waarop de gereformeerden vroeger zaten. 
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Minsken fan Aldemardum en wide omkriten, 

  

Wy hienen tige ferlet fan reinwetter, mar  fansels leaver net op ús 

rolstoeldei. It waarberjocht joech stoarm en rein oan,  och heden, 

mar dochs kamen der wer hiel wat minsken op ús rolstoeldei. Fan't 

jier dus yn it doarpshûs fan Nijemardum. It is by Klaas en Harmke 

wol út te hâlden hear, want wat ha wy wer in moaie dei hân. Mei 

tank oan de Bakker en de Slachter, oan Hamstra en Blommesaak 

Pluk fan Aldemardum. Nei de kofje mei hearlik gebak, ha guon 

minsken wat oer har lange libben ferteld en we ha moaie gedichten 

heard en wat ha we songen! Ek oer de simmermoarn en oer de 

leafde...  

We krigen in slokje en in hertlik hapke en lekker iten en.. doe kaam 

de sinne der ek noch by. Gau de jas oan en nei bûten ta. Mei de wyn 

yn 'e rêch troch Nijemardum en doe oer de Bouwen. Yn 'e Griene 

Singel styng Goasse Hylkema fan SBB en dy fertelde wer mei grut 

entûsjasme oer de bosken fan Gaasterlân en har bewenners. Foksen 

binne gjin moardners, je kinne se aaie!  It waaide wol en we krigen 

ek noch twa drippen reinwetter yn it hier, mar dat is foar bewenners 

fan Talma ek tige bysûnder en sa kamen wy  tige op 't skik wer yn it 

doarpshûs. Doe oan 'e kofje en dan moat men alwer ôfskie nimme. 

Oant oare jier? Guon fan de dielnimmers fan dizze 18de rolstoeldei 

wolle de ynwenners fan Aldemardum no al lokwinskje mei har nije 

doarpshûs en binne tige benijd hoe't it wurde sil! Ut namme fan 

"Lopers voor Rollers" nochris tige tank oan Klaas en Harmke, 

Goasse Hylkema, de Trûbadoer fan Aldemardum en alle 

frijwilligers dy't wer daliks klear styngen om ús te helpen, oan de 

Gemeente GaasterlânSleat en de sponsors út Aldemardum, dy't ús al 

jierren stypje. 

 

 Jimme krije de hertlike groetnis fan Annie de Kleine. 
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Hallo dorpsgenoten, 
 

De meeste van jullie kennen ons wel maar ik stel ons toch nog even 

voor. 

Mijn man heet Douwe (Jan) Wortman, is 39 jaar en is geboren in 

Balk. Douwe heeft vanaf de lagere school de MAVO in Balk 

afgerond en is toen naar de bakkersschool in Leeuwarden gegaan. 

Daarna heeft hij de MTS (Bakkervak school) in Wageningen 

gedaan, hij heeft toen 4 jaar in Wageningen gewoond. 

Ik zelf ben Geeske Wortman- Rienstra, ben 35 jaar en ben geboren 

in Nijemirdum. Ik ben net als Douwe na de lagere school naar de 

MAVO in Balk gegaan en daarna heb ik nog 4 jaar de  MEAO-

opleiding  in Sneek gevolgd. 

19 juni 1998 zijn wij getrouwd en zijn komen wonen op de Bugel 9. 

In 2001 is onze dochter Anne geboren, in 2003 kwam dochter 

Judith er nog bij en in 2005 maakte dochter Emma het gezin 

compleet. 

Samen runnen wij de bakkerij aan de Brink.  De bakkerij is al vanaf 

1891 aan de Brink gevestigd en is gestart door Gijs Twijnstra. Later 

is het overgenomen door zijn zoon Sjerp Twijnstra, wiens vrouw 

nog links van de winkel woont, hij zelf is helaas in januari 2001 

overleden. Na Sjerp heeft de familie Stienstra nog 13 jaar in het 

bedrijf gewerkt en sinds 1999 is het eigendom van ons. Wij werken 

met 2 fulltime  en 1 parttime broodbakker en 2 fulltime 

banketbakkers ook lopen er nog 2 leerlingen van de 

Bakkervakschool rond. de Daar naast hebben we 3 winkeldames in 

Oudemirdum en 3 in Lemmer. Natuurlijk is er in de vakanties  en in 

het weekend ook hulp van school gaande jeugd. Wanneer we 

iedereen mee tellen hebben we al met al zo’n 25 mensen in dienst. 

    

In 2007 heeft de bakkerij een forse verbouwing ondergaan en 

voldoet nu aan alle eisen van deze tijd. 
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De liefde voor het bakkersvak is er bij mij ook ingeslopen. Iedere 

vakbeurs wordt bezocht en je ziet dan zoveel moois, je wordt wel 

enthousiast. Wat is er nu mooier om mooie en lekkere producten te 

maken van meel, water en gist? Van eigenlijk niks maak je een 

prachtig product en je kunt er eindeloos mee variëren. 

Dan moet het product nog verkocht worden en dat is eigenlijk het 

mooiste vak wat er is. Helaas heb ik daar zelf niet altijd tijd voor. 

De boekhouding moet gedaan worden, de winkel moet er mooi 

bijstaan, de vestiging in Lemmer (die er sinds 2008 is) moet bezocht 

worden, de producten moeten ingepakt worden en zo zijn er nog 

vele kleine dingen die hun tijd vergen en natuurlijk zijn er dan nog 

onze schatten van kinderen die de nodige aandacht vragen. 

 Zo dit was het dan.  

 

Groetjes Douwe Jan en Geeske Wortman 
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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 27 september bent u van harte welkom. 

Als u informatie wilt kunt u contact opnemen met 

 voorzitter D. Walinga tel.nr: 0514 – 571534 

Secretaris. J. Kuiper tel.nr. 0514-571694 of mail j.kuiper2@home.nl 

 

Hallo dorpsgenoten, 
 
Wij, Hotze Piersma en Eke Piersma-Koopmans wonen al 10 jaar 

met veel plezier in Oudemirdum. 

Eke is op een boerderij in Oudega geboren. Zij werkt nu bij 

Kleurrijk. Dit bevalt haar prima. 

Daarvoor werkte ze op camping het Rijsterbos 

 

Ik ben geboren als jongste van 6 op een boerderij in Hemelum. In 

1989 ben ik verhuisd naar ‘Huize Rijs.’ Daarna naar Oudemirdum 

Ik werk sinds 1997 bij Empatec. In de zomer werk ik veelal bij de 

gemeente. 
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In de winter word ik gedetacheerd. Soms op de golfbaan. Hier kom 

ik de golfers van Oudemirdum en omgeving vaak tegen. 

Beide zijn wij zeer actief in de buurtvereniging het Rûntsje en bij 

het kerkgebeuren. Zoals bij JOAS (Jeugd Ouderling Assistent.) 

 

Eke zingt bij het jongerenkoor STRONG.  

Beiden zijn we ook actief betrokken bij ‘Lopers voor rollers’. Dit is 

een wandeltocht voor mensen uit een verzorgingshuis. Elke 

zaterdag na Pinksteren. 

 

Ik heb als hobby’s: Geschiedenis. Vooral alles wat te maken heeft 

met de familie van Swinderen. Verder ben ik actief in de F.N.P. 

Ook zou ik graag lid willen worden de golfclub. Dat gemep lijkt me 

wel wat! 

Eke heeft als grote hobby: Zingen in een koor en kaarten maken. 

Nog even een aardigheid: Wij hebben elkaar leren kennen tijdens 

een etentje in de Brasserie. Dit was voor ons al een soort ‘blind 

date’ georganiseerd door een kennis. Daar hebben we beide nog 

nooit een seconde spijt van gehad. 

 

Nog een leuke bijkomstigheid: Eke komt 1 oktober op de tv in het 

programma: ‘Lekker ite mei Reitze’. Minsken allegeare sjen. 

 

Hotze  

 

Kleurplaat 
De winnaars van de kleurplaat bij Meta zijn:  

Elbrich Deinum, 5 jaar. 

en Maaike Brandsma, 8 jaar, 

Jullie mogen je prijsje halen bij drogisterij Kramer. 

De herfstkleurplaat mag je inleveren bij slagerij de Vries. 
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Nijemirdummer Biljart Toernooi 
 
Dit jaar wordt er in het dorpshuis van Nijemirdum weer het libré 

biljarttoernooi georganiseerd. 

 

Het toernooi zal worden gehouden op 16, 17 en 18 december. 

 

Het toernooi is voor iedereen toegankelijk. 

In de poule fase wordt er dan ook zoveel mogelijk rekening mee 

gehouden om de deelnemers met gelijkwaardig niveau bij elkaar in 

een poule in te delen en dames bij dames, heren bij heren en jeugd 

bij jeugd.  

De deelnemers spelen met hun eigen clubgemiddelde, spelers 

zonder biljartclub krijgen een gemiddelde toe gewezen. 

 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december worden de poule fase 

wedstrijden gespeeld. 

Ieder deelnemer speelt in één poule op de vrijdag of op de zaterdag, 

bij opgave kun je aangeven de voorkeur van de dag en tijdstip poule 

fase, indien dit nog mogelijk is. 

Op zondag 18 december worden de knock-out ronden gespeeld. 

De geplaatste deelnemers worden door loting in de eerste knock-out 

ronde aan elkaar gekoppeld, bij de volgende ronden gaat dit 

automatisch. 

Tijd schema poule wedstrijden op vrijdag.  

17.30u t/m 20.30u en 20.30u t/m 00.00u 

Tijd schema poule wedstrijden op zaterdag. 

11.00u t/m 14.00u, 14.00u t/m 17.30u, 17.30u t/m 20.30u en 20.30u 

t/m 00.00u 

Tijdschema zondag. 

 10.00u t/m 19.00u 

 

Inschrijfgeld is € 7,50 p.p. 
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Opgeven is vanaf nu mogelijk tot uiterlijk 1 december, dit in 

verband met het inhuren van de biljarttafels. 

Opgeven of informatie bij Riny Kramer mobiel: 0634297141.  

Mail adres:  

riny.kramer@gmail.com. 

  

Vermeld je voornaam en achternaam m/v en je moyenne (handicap) 

indien bekend. 

 

Het Nijemirdummer biljarttoernooi commissie. 

 

 

 

 
 

 

 

Najaarsconcert in de Paadwizer 

 

Het Interkerkelijk Streekkoor en Strong geven  

samen een concert op 29 oktober, om 20.00 uur 

in de ’’ Paadwizer’’  te Balk. 

Er is weer een nieuw gevarieerd programma 

ingestudeerd wat u niet mag missen. 

Noteer alvast deze datum. 
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Cursussen Frysk 
 

Wilt u ook de Friezen in uw omgeving verstaan, in het Fries 

meepraten af en toe een Fries artikel kunnen lezen, iets in het Fries 

kunnen schrijven? Dan heeft de Afûk leuke en leerzame cursussen 

die passen bij wat u graag wilt. U kunt kiezen voor alleen verstaan 

en lezen. Dat kan via een digitaal programma thuis (eduFrysk), het 

kan ook door thuis en cursus te combineren en het kan door middel 

van een wekelijkse cursusavond. De wekelijkse cursusavond heeft 

het voordeel dat u anderen die hetzelfde willen, ontmoet en dat u 

ook in een gezellige sfeer van elkaar kunt leren. Deze basiscursus 

bestaat uit ongeveer 20 lessen wekelijkse lessen. Eén les duurt 2 

uur. De cursussen worden meestal in Balk en Koudum gegeven. 

 

Foar wa’t wol Frysk praat en it no ek skriuwe wol, hat de Afûk 

kursussen dêr’t dat leard wurde kin. Dy kursussen kinne ek skriftlik 

folge wurde. It is it doel dat dizze leargong A (Frysk skriuwen) yn 

Balk jûn wurdt. Foar wa’t noch fierder wol, binne de leargongen B 

en C mei in ferdjipping yn ‘e rjochting fan taal, skiednis en 

literatuer de muoite wurdich. 

 

U wilt een cursus verstaan, lezen en / of spreken en schrijven van 

het Fries wilt volgen, maar u hebt nog vragen over de verschillende 

mogelijkheden. In dat geval kunt u contact opnemen met Afûk-

docent Aant Mulder in Balk (aan.mulder@wxs.nl of 0514-602853) 

of met de Afûk in Leeuwarden (www.afuk.nl) 

Dus: 

Fries leren zoals u dat wilt: thuis online of in groepsverband bij u in 

de buurt. 

Frysk leare sa’t jo dat wolle: thus online, skriftlik of yn 

groepsferbân by jo yn ‘e buert. 

 
 

mailto:aan.mulder@wxs.nl
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Opgave herfstpuzzel 
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Puzzelcompetitie 2011 
 
Gefeliciteerd puzzelaars, de kruiswoordpuzzel en de 
sudoku van de tweede ronde van deze competitie werd 
door iedereen goed opgelost. 
Zoals U waarschijnlijk wel weet wordt elke goede 
inzending van de kruiswoordpuzzel gehonoreerd met 
vijf punten en een correcte sudoku met één punt. Daar 
‘It Pompeblêd’ vier keer per jaar verschijnt, is de te 
behalen maximale score voor de kruiswoordpuzzels 
dus twintig punten en voor de sudoku’s vier. 
Ook in de competitie van 2011 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  uw oplossing(en) van de 
puzzel(s) in! 
 
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. E. Dankert, De Stobberoeier 1 
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
Mevr. N. Draaijer – Boersma, De Grintfisker 9 
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 
Mevr. D. Gijzen, De Bûgel 10 
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 
Mevr. G. Liefhebber – Tolsma, De Flechtreed 14 
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Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. Y. Oosterhoff – Dijkstra, J. Schotanuswei 88A 
Mevr. Tj. Ruiter – Schhra, Fonteinwei 19 
Mevr. A. Schotanus – Muizelaar, Oude Balksterweg 4 
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. M. Temming – van Tol, Skouleane 8 
Mevr. B. de Vries – v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. K. Visser – Folkertsma, J. Schotanuswei 56A 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Huingspaed 23 
 
5 punten 
Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 
Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34 
Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 
Mevr. B. Oldenhage – Bakker, J. Schotanuwei 58 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
 
De stand na de Zomer Sudoku 
2 punten 
Mevr. J. Bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17 
Mevr. J. van Delden – vlastuin, De Bûgel 20 
Dhr. P. Gijzen, De Bûgel 19 
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. M. Kramer – Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19 
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
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Mevr. M. Temming – van Tol, Skouleane 8 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
 
1 punt 
Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 
Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 
Mevr. B. Oldenhage – Bakker, J. Schotanuswei 58 
De uitwerking van de zomerpuzzels vindt u elders in 
dit blad. 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden 
ingeleverd tot 15 november 2011 bij: 
 
Jelle Twijnstra, 
Jan Schotanuswei 9, 
8567 LA Oudemirdum 
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
 
Oplossing  
zomer sudoku 
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Oplossing zomerpuzzel 
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Herfst sudoku 
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Bazaar 
Bazaarcommissie “de Fontein” organiseert 

ten bate van de ONS gemeente haar jaarlijkse  

Bazaar op Zaterdag 22 oktober 2011 

van 9.30 tot 15.30 uur 

in dorpshuis ’t Klif ( noodgebouw) te Oudemirdum met 

Draaiend rad, Knikkerbal, Flip – over, Boster rolje,  

Sjoelen, Raadspelletjes, alles met mooie prijzen te winnen!! 

Verder is er o.a te koop 

 Allerlei soorten jam en gelei 

 Honing 

 Zoetzuur van augurk en courgette 

 Appels, mandarijnen, stoofperen 

 Tulpenbollen, de mooiste soorten 

 Kaarten in veel soorten 

 Cadeauartikelen 

 Kabouters, handgeschilderd 

 Alternatieve kerstbomen, op veler verzoek 

 Bloemdecoraties en kransen 

 Houten voorwerpen, handgemaakt 

 en natuurlijk, de gebreide sokken 

 

In de speciale koffiehoek is er gelegenheid voor een aangekleed 

bakje koffie, thee of fris. Kortom, volop sfeer 

Dit alles mag U niet missen.  

Reserveer de datum, plaats en tijd in Uw agenda 
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Ontdek je talent! 

Op zaterdag 8 oktober 2011 organiseert Muziekvereniging Stêd 

Sleat uit Sloten een gratis workshop blaasmuziek of slagwerk voor 

volwassenen! Tijdens deze bijzondere workshop krijgt u de 

beginselen van een blaasinstrument of slaginstrument aangeleerd. 

Gedurende de dag krijgt u verschillende lessen op een instrument 

naar keuze. Aan het einde van de dag wordt het ingestudeerde in het 

grote orkest in de praktijk gebracht tijdens een korte presentatie. 

Met andere woorden: u studeert een aantal noten en ritmes in die u 

aan het einde van de dag uitvoert in een kort concert met de leden 

van Stêd Sleat.   

De praktijk heeft uitgewezen dat het leren van een instrument in een 

dag mogelijk is. Onze ervaren workshopleider heeft al meer dan 20 

workshops gegeven door heel Nederland. Aan het einde van de dag 

zal de workshopdeelnemer meespelen in het orkest en kunnen de 

deelnemers ervaren hoe leuk het is om samen muziek te maken in 

een orkest.  

Voor wie is deze workshop bedoeld? De aangeboden workshop is 

zo opgezet dat deze gevolgd kan worden door mensen die nooit 

eerder een blaasinstrument of slagwerk hebben bespeeld. Voor deze 

dag hoef je dus geen enkele muzikale ervaring te hebben. De 

aangeboden workshop kan ook door mensen die al eerder een 

blaasinstrument of slagwerk hebben bespeeld, ook is de workshop 

interessant als u eens een ander blaasinstrument wilt proberen.   

 Gedurende de dag leert u niet alleen van alles over het instrument, 

maar ook over muzikale tekens en samenspel. U kunt kiezen uit een 

van de volgende instrumenten: bugel, trompet,  trombone, bastuba, 

bariton, pauken, drums en slagwerk.  
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Op basis van uw keuze voor een bepaald instrument zal de 

muziekvereniging zorgen voor een leeninstrument voor de 

workshop welke u gedurende de dag kunt bespelen.  

De workshop duurt van 10 tot 16 uur waarbij voor een lunch 

gezorgd wordt. Aan deze workshop zijn geen kosten verbonden. 

Deelname aan de workshop is dus gratis. 

 Omdat het regelen van instrumenten enige voorbereiding vergt, 

sluit de inschrijving voor deze workshop een aantal dagen voor 

workshop. Opgave voor de workshop kan via de email naar 

ynschje@stedsleat.nl of een telefoontje aan Ynschje Eizema 

telefoonnummer 06-22397060.  Aanmelding is verplichting om te 

kunnen deelnemen. 
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Beste dorpsbewoners, 
 

Graag willen wij, als bestuur van de Oranjevereniging, iedereen die 

ons geweldig heeft geholpen bij de organisatie van de 1
e
 Dirty 

Herrie Race van harte bedanken! 

Wat hebben we een leuke dag gehad met z’n allen en wat was 

iedereen enthousiast over onze nieuwe activiteit. 

Er zijn 19 deelnemende  teams geweest, bestaande uit 5 personen 

(voornamelijk Oudemirdummers). 

Als je daar nog de vele vrijwilligers bij op telt en alle kijkers langs 

de route, dan kunnen we wel stellen dat bijna iedereen op 

Koninginnedag in en om het race-parcours aanwezig was. 

De Dirty Herrie Race was een mooie start van Koninginnedag 2011. 

Ook de overige activiteiten zijn, naar onze mening, allemaal 

geslaagd. 

Tijdens de evaluatie-avond met onze vrijwilligers zijn een aantal 

goeie tips en opmerkingen boven tafel gekomen. Dit zullen wij 

zeker meenemen bij de organisatie van de Dirty Herrie Race in 

2012. 

Ja, u leest het goed: er komt een vervolg in 2012! 

Heeft u leuke ideeën, of wilt u zich alvast aanmelden als 

vrijwilliger? Mail dan naar ons e-mailadres: 

ovoudemirdum@gmail.nl 

Verdere informatie  kunt u lezen in een latere editie van het 

Pompebled, of natuurlijk tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering in 

ons mooie, nieuwe MFC It Klif in januari 2012. 

 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum 
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