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Van de redactie. 

 

Zoals u ziet is het Pompeblêd anders dan u gewend bent.  Mooier en 

kleurrijk uitgevoerd. Daarnaast zijn er inhoudelijke veranderingen. De 

meest opvallende daarvan is de advertenties die nu geplaatst worden. Of 

de uitvoering van ons blad zo blijft, hangt ook af van uw reactie. Het 

Pompeblêd is in ontwikkeling. Voor opbouwende kritiek staan wij 

open!! Laat ons weten wat u ervan vindt! 

 

Enkele Pompeblêden geleden hebben wij om hulp gevraagd bij  het 

“opfrissen” van het blad. Die oproep heeft ons geen windeieren gelegd. 

Hylke Bandstra en Sita Bokma hebben zich bereid verklaard onze 

gelederen te versterken.  Blijvend zullen zij deel uitmaken van de 

redactie. Wij zijn zeer gelukkig met dit frisse bloed!  

 

Daarnaast hebben we Willie Smink en Lysbeth de Vries bereid 

gevonden om hun bijdrage aan het dorpsblad te leveren. Zij verzorgen 

de rubriek “Aldemardum op syn best!”. Hierin staat op een ludieke 

manier beschreven wat Oudemirdum zoal bezighoudt. Waar we ook blij 

mee zijn, is dat we tegenwoordig de beschikking hebben over twee 

huisfotografen. Willie Smink en Janneke de Boer zullen regelmatig een 

plaatje schieten voor It Pompeblêd. Maar aarzel ook vooral niet om zelf 

leuke foto’s of artikelen in te sturen naar de redactie! 

 

Wat kunt u nog meer voor “nieuwigheid” verwachten? 
Zoals al genoemd: de advertenties. De belangrijkste reden daarvoor is 

dat wij met het geld dat wij daarmee ontvangen het blad voor een 

gedeelte kunnen bekostigen. Daarnaast lijkt het ons voor u als lezer 

goed om te weten weer eens te lezen waar u voor wat dan ook terecht 

kunt! En voor de adverteerder is het natuurlijk ook zinnig om zich op 

deze manier te laten zien.  

 

Jenny Klomp (Jetje) blijft “weetjes” rondom huis en tuin verzorgen. 

Ook weet zij veel van kruiden en wil zij deze kennis graag doorgeven. 

Fenna Keesman (Fetje) zal op een andere manier een bijdrage leveren 

aan het Pompeblêd. Sita Bokma gaat diverse artikelen over het reilen en 
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zeilen van Oudemirdum schrijven. Hylke Bandstra richt zich ook op het 

dorpsnieuws en verzorgt de rubriek “Oudemirdum Onderneemt”. Het is 

de bedoeling dat Gea Liefhebber over de rijke geschiedenis van onze 

streek in het algemeen en Oudemirdum in het bijzonder gaat vertellen . 

U hebt reeds kennis gemaakt met Amarins de Boer als gastschrijver. Zij 

blijft ons, als aanstormend journaliste, verhalen over het studentenleven 

van een Oudemirdumer. 

 

De puzzels blijven verzorgd door Jelle Twijnstra en Wieke Limburg 

houdt zich bezig met de kleurplaten en ondersteunende  

redactiewerkzaamheden. 

 

Catharinus de Jong blijft zich bezig houden met de layout, een niet 

geringe klus. Hylke Bandstra  ondersteunt hem daarin.  En last but not 

least: Catharinus en Wieke verzorgen de distributie van het blad. Het 

vouwen en bezorgen gebeurt door de redactieleden geholpen door 

Tjebbe Agricola, Bauke de Jong, Anneke Schotanus,  Geert Wiekel en 

Ge de Zwart. 

Heeft u nog vragen? Stel ze ons! Adressen en telefoonnummers staan 

elders in het blad. Wilt u ons persoonlijk spreken? Het is de bedoeling 

dat wij allen aanwezig zijn op de komende ledenvergadering van 

Plaatselijk Belang 17 maart a.s. Daar kunt u ons in levenden lijve 

ontmoeten! Tot ziens!  
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Van de bestuurstafel. 
Oud en Nieuwviering. 

Ook deze keer is alles weer goed verlopen. 

Het is het waard om dit iedere keer toch weer onder de aandacht te 

brengen. 

De oudejaarsploeg had alles weer prima geregeld. 

s’Middags was er weer het traditionele carbid schieten na afloop werden 

de deelnemers getrakteerd in het dorpshuis. 

En vanaf 12.00 uur kon men terecht in It Klif waar het tot in de late 

uurtjes heel gezellig was. 

 

Nieuwe Gemeente. 

Sinds 1 januari 2014 hebben we afscheid genomen van onze gemeente 

Gaasterlan –Sleât. 

We zijn nu opgegaan in de grote gemeente de Friese Meren. 

Dat heeft grote gevolgen voor ons allemaal. 

Er zijn veel taken van het rijk overgegaan naar de gemeente. 

En de vele bezuinigingen zijn al aangekondigd. 

 

Peuterspeelzalen. 

Een bezuiniging, waar al veel om te doen is geweest, heeft grote 

gevolgen voor de peuterspeelzalen. Er zijn plannen om de subsidie aan 

peuterspeelzalen in te trekken per 2017. Wij, als bestuur,zijn het daar 

niet mee eens. De peuterspeelzaal is heel belangrijk als het gaat om de 

ontwikkeling van het kind. Dan hebben wij het over het z.g. spelend 

leren o.a. de taal en het sociale aspect. Ze leren om binnen en buiten 

met elkaar te spelen en materiaal te delen. In ons dorp is het ideaal 

geregeld. 

De peuterspeelzaal is  in het zelfde gebouw als de school. 

De lijntjes zijn dan heel kort , wat het kind ten goede komt. 

Ook is de overgang van peuterspeelzaal- school veel minder groot. 

Als bestuur hebben wij een brief gestuurd naar  het college van B.en W. 

met de vraag dit onzinnige voorstel in te trekken. Ook hebben we een 

mail gestuurd naar alle fractievoorzitters van de partijen in de 

gemeenteraad. 

Met het verzoek niet met dit voorstel in te stemmen. 
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Contactwethouder. 

Wij hebben als Oudemirdum de heer F.Veltman als contactwethouder 

gekregen. 

Deze is aanwezig bij het bestuursoverleg wat we 1keer per jaar hebben. 

Dat was altijd met de Burgermeester en Wethouders, maar dat is nu dus 

veranderd. 

Hij zal ook aanwezig zijn bij de ledenvergadering. 

Dus als er vragen zijn kunt U die stellen. 

Ook voor andere grote zaken die er spelen is hij de eerste Wethouder. 

 

Duurzaamheid. 

Op 12 februari is er in het dorpshuis van Idskenhuizen een gezamenlijke 

bijeenkomst van de plaatselijke belangen in de 

Friese Meren. 

Plaatselijk belang Idskenhuizen wil dan hun energiecoöperatie 

presenteren. 

De energiecoöperatie wil de levering van duurzame energie in 

Idskenhuizen en omgeving voor haar rekening nemen. 

Ze zijn daarvoor aangesloten bij Us Kooperaasje. 

Daarmee kan een dorp eigen middelen genereren voor duurzaamheid en 

leefbaarheidsprojecten in het dorp. Een mooie bron van inkomsten. 

De gemeente ondersteunt dit initiatief. Misschien ook iets voor ons 

dorp? U hoort nog van ons over dit project. 

 

Jaarvergadering. 

In dit nummer van het Pompeblêd vindt U een uitnodiging voor onze 

Algemene Ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden op 17 maart om 20.00 uur in Hotel Boschlust. 

Wij hopen U in grote getale te ontmoeten. 

Namens ons bestuur, 

Marianne Visch. 

 

 
 



 
7 

 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk 

Belang Oudemirdum, 

Zoals u wel zult weten wordt 17 maart a.s. de ledenvergadering 

gehouden in Boschlust.  Wat u wordt aangeboden die avond is 

belangrijk en divers. Wij hopen  dan ook dat er veel mensen aanwezig 

zullen zijn. Een programma vindt u in dit blad  bijgesloten. De volgende 

agendapunten willen wij  in het bijzonder onder uw aandacht brengen. 

  

Omdat de gemeente alle subsidies stopzet, wij als Plaatselijk Belang 

daardoor ook getroffen worden, het Pompeblêd duurder is geworden en 

wij totnogtoe net aan kunnen rondkomen, zien wij ons genoodzaakt de 

contributie te verhogen.  Wij denken aan een verhoging van 3.50 Euro. 

Contributie wordt dan 12.50 euro per jaar.  Het  definitieve besluit tot 

deze verhoging willen wij in gezamenlijk overleg met u nemen. 

 

De heer Posthumus zal ons informeren over “ZELFREDZAAMHEID”, 

een thema waar een ieder van ons, vroeg of laat,  mee te maken krijgt. 

  

Daarnaast spreekt de heer de Jong over de ontwikkelingen betreffende 

“Mar en Klif”. Beide sprekers houden een kort verhaal vóór de pauze.  

Na de pauze wordt u informatie verstrekt  over de zogenoemde “groene 

energie”. Deze informatie wordt  u gegeven door onze dorpsgenoot 

Lucas Westra.  Tevens wordt  u in de gelegenheid gesteld hem vragen te 

stellen.  Een goed gesprek met elkaar over “groene”energievoorziening 

anno 2014,  onder leiding van  en met Lucas zal zinvol zijn.  

 

Rest mij u te vertellen dat het Jaarverslag, het verslag van de 

ledenvergadering 2013  en het Financiële verslag  niet worden afgedrukt 

in dit blad. Op de ledenvergadering worden deze ook niet voorgelezen. 

Dit  i.v.m. de tijd. Alle verslagen liggen ter inzage op tafel.  Voor 

degenen die belangstelling hebben zijn verslagen beschikbaar en voor 

het stellen van vragen hierover wordt u in de gelegenheid gesteld.  

Kortom: Het belooft een interessante, zinvolle avond te worden! Tot 17 

maart! 

Namens het Bestuur, 

Fenna Keesman. 
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Aldemardum op syn best! 

 
 
Jongste kettingroker bij carbidsch(i)eten 

gespot!  

 
 
 

Zou hij wel elastiek in de ‘boksems’ hebben? 

 
 
Tegenwoordig helm in kerk ‘de Fontein’ 

verplicht. 

 
 
 

Is het in je ‘plasse’ geslagen?  

 
 
Nu de Gaasterland express, ook te boeken 

voor al uw nudisten- uitjes… 

 

 

 

 

Valt hier wat te redden? 

 

 

Familie volleybal eindigt in blessure 

wegens familie vete…. 

 

 

 

Hier kan ik niet best over. 
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Bakker Douwe buitenspel gezet door 11 

mede prijswinnaars. 

 

 

 

  Dit naait eruit… 

 

 

Metamorfose “Sminke feart”… 

Met of zonder varen (s) 

 

 

 

 

Hoe zal dit ‘betearen?’ 

 

 

Facebook item van de bovenste plank 

 

 

Winter dit jaar compleet ondergesneeuwd door 

de lente! 

 

Hoe we deze barre tijd doorkomen? Check de 

foto en oordeel zelf.  

Bij vlagen is deze man geniaal! 

helaas was het windstil op de Alde Buorren... 

 

 

 

Opper-onkoal Wichard wit it ek net mear!  
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Puzzelcompetitie 2013 

 

Puzzelaars weer bedankt voor het oplossen en inzenden van de puzzels.  

Iedereen had een correcte uitwerking; gefeliciteerd! Dit was al weer de 

vierde en dus laatste ronde van de puzzelcompetitie 2013. Ook deze 

keer had een aantal mensen weer veel werk gemaakt van de inzending, 

vaak via een mooie kerstkaart. De oplossingen gingen nogal eens 

vergezeld met de allerbeste wensen voor 2014. Hartelijk dank!  

Er waren in de stand na de herfstpuzzels een paar verkeerde scores 

vermeld. Deze zijn nu “verrekend” bij de puntentelling in dit nummer.  

Mijn excuses!  

De familie Kruitbosch - Walinga doet voor de eerste keer mee, zeer 

welkom! 

 

De mensen die in 2014 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 “It Pompeblêd”  

vier keer per jaar verschijnt, is de te behalen maximale score voor de 

kruiswoordpuzzels twintig punten en voor de sudoku’s vier. 

Ook in de competitie van 2014 geldt natuurlijk weer dat niet beslist de 

maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een prijs(je). 

Dus 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! 

 

De stand na de Winter Kruiswoordpuzzel 

20 punten 

Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4  

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5       

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. B. Hospes - Boukes,  De Ikebosker 29 

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 
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Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

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 

15 punten 

Dhr.    G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

10  punten 

Niemand 

  5  punten 

Mevr.  B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3 

Mevr.  B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 

Dhr.    B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Mevr.  J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 

De stand na de Winter Sudoku  

4 punten 

Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27  

Dhr.   R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

3 punten 
Dhr.    G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
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2 punten 

Niemand 

1 punt 

Dhr.     J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 

Mevr.   B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 

Dhr.      B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Mevr.    J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 

De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de sudoku 

vindt u elders in dit blad. 

De oplossingen van de lentepuzzels kunnen worden ingeleverd tot 

15 mei 2014 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

Prijswinnaars van de Puzzelcompetitie 2013 

Kruiswoordpuzzel 
20 pt.: Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

15 pt.: Dhr.  G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

  5 pt.: Dhr.  B.J. Smink, Oude Balksterweg 3  

Sudoku 

  4 pt.: Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 

  3 pt.: Dhr.  F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

  1 pt.: Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J.Schotanuswei 58  

De prijzen worden uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering. 
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Werkgroep SOLEWE 

 

 

 

U ziet hierboven een beeldmerk dat u nog niet bekend is. Aanvankelijk 

zijn we gestart als werkgroep “Meer met Minder” maar gebleken is dat 

die naam voor andere doeleinden wordt gebruikt die niet 

overeenstemmen met onze uitgangspunten. 

 

Ons streven is “SOlidair in LEven en WErken” te zijn, afgekort 

‘Solewe’, met hen die werkzoekend zijn in de Friese zuidwesthoek. 

 

Na de eerste informatieavond op 28 oktober 2013 hebben we 24 januari 

j.l. een ‘inloopcafé’ gehouden in het ‘Doarpshûs’ in Nijemirdum. De 

doelstelling van dit inloopcafé, het bieden van een gezellige, informele 

morgen, waarop werkzoekenden in een ongedwongen sfeer ervaringen 

met elkaar kunnen uitwisselen, werd ruimschoots gehaald. De 

deelnemers kwamen uit de dorpen in de naaste omgeving van 

Nijemirdum, maar ook was er een deelnemer vanuit Lemmer komen 

opdagen. 

 

Het verloop van deze morgen heeft de werkgroep doen besluiten om 

elke laatste vrijdagmorgen van de maand zo’n inloopcafé te 

organiseren. De eerstvolgende is weer in het ‘Doarpshûs’ van 

Nijemirdum op vrijdag 28 februari a.s.; de deuren zijn van 9 tot 11 

uur ’s-morgens geopend voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe 

of een andere baan.  

 

Onder de afgekorte naam ‘Solewe’ zijn we ook te vinden op het 

wereldwijde web: www.solewe.nl. Alle relevante informatie over onze 

werkgroep kan daar gevonden worden. 

 

        

 Sjoerd Postma 

 

http://www.solewe.nl/
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Verwondering over het landschap 

 

Gaasterland ligt in het zuidwesten van Friesland en wordt ruwweg 

begrensd door de Fluessen en het Slotermeer in het noorden en het 

IJsselmeer in het zuiden.  Op de westelijke flank liggen de dorpen 

Koudum, Hemelum en Warns en het bekende Rode Klif. In het oosten 

is Sloten, een van de elf steden, de belangrijkste blikvanger. 

 

Het landschap van Gaasterland is opvallend, zeker in vergelijking met 

wat we elders in Friesland aantreffen. Gaasterland wordt gekenmerkt 

door glooiende heuvels, uitgestrekte bossen, brede rietkragen en 

laaggelegen weilanden. Mensen die het gebied voor het eerst bezoeken 

verwonderen zich wellicht over die landschappelijke diversiteit. 

Gaasterland doet on-Fries aan en is ook voor Nederlandse begrippen 

een ‘parel van grote waarde’, zoals een VVV-gids het in 1933 

omschreef. 

 

Het Gaasterlandse landschap is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, zo`n 

200.000 jaar geleden. In Scandinavië lag toen een ijsmassa die almaar 

groter werd en langzaam maar zeker in de richting van het huidige 

Nederland opschoof. Dat gebeurde niet in een rechte lijn. 

Gletsjertongen van wel tweehonderd meter dik bewogen zich voor de 

ijsmassa uit. Door de meegevoerde zwerfkeien en een mengsel van zand 

en klei ontstonden de glooiende heuvels die we nu in Gaasterland zien. 

 

Er ontstonden drie heuvelruggen: De hoogte bij Koudum (waar 

Gaasterland geologisch gezien begint), de hoogte bij Scharl/ Warns/ 

Molkwerum en de hoogte tussen Hemelum en Tjerkgaast (de laatste 

kern van de streek). Die laatste hoogte loopt in een boog naar 

Oudemirdum en zet zich voort in noordoostelijke richting naar Wijckel, 

Tjerkgaast en vervolgens naar de zanderige streek rond Sint-Nicolaasga. 

Bij Harich ligt ook nog een zandrug uit de voorlaatste ijstijd. Een van 

de gletsjertongen vormde het langgerekte bekken waar nu drie meren 

liggen: het Heegermeer, de Fluessen en de Morra. 
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Zo`n 80.000 jaar geleden begon de laatste ijstijd, het Weichselien. Het 

landijs bereikte in deze periode Nederland niet, maar er heerste hier wel 

een ijzige toendraklimaat. In dat klimaat kreeg de wind gemakkelijk vat 

op het kale poollandschap. De wind verplaatste grote hoeveelheden 

zand en aan het eind van het Weichselien was Nederland vrijwel geheel 

bedekt door een deken van dekzand.  Ook de Gaasterlandse heuvels 

raakten bedolven, zij het met een relatief dunnen laat. De zanderige 

hoogten werden ‘gaasten’ genoemd. Dat verklaart waaraan Gaasterland 

zijn naam te danken heeft. 

 

De laatste fase van de natuurlijke ontwikkeling van Gaasterland begon 

ongeveer 10.000 jaar geleden, tijdens de overgang van het Weichselien 

naar het Holoceen, het tijdvak waarin we nu leven. In deze periode 

verdwenen de toendra`s en namen de stormen die de afzetting van het 

dekzand veroorzaakten, geleidelijk af. De hooggelegen delen van 

Gaasterland raakten begroeid met bos en heide. Hiervan is een flink 

deel overgebleven. De laaggelegen gebieden raakten na de laatste ijstijd 

geleidelijk bedekt met veen. In het zuiden van Gaasterland werd dat 
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veen in de loop van de tijd weggeslagen door de golfslag van het 

Flevomeer, de latere Zuiderzee. 

 

Hier vinden we nu drie polders die voor een belangrijk deel beneden de 

zeespiegel liggen: de Wielpolder, de Zuiderfennenspolder en de 

Huitebuursterpolder. Die polders worden beschermd door dijken. Hier 

en daar zijn langs het IJsselmeer nog restanten te vinden van de houten 

paalschermen, waarmee de mensen aanvankelijk de golfslag van de 

Zuiderzee probeerden te breken. 

 

Ook in het noorden van Gaasterland -in de streek die de Wâlde wordt 

genoemd- liggen lage gebieden. Hier is het veenpakket vooral 

verdwenen door overstromingen van de Fluessen en het Slotermeer en 

door de turfgraverij, een menselijke activiteit die in de achttiende eeuw 

begon en tientallen jaren heeft geduurd. 
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Wetenswaardigheden van Jetje. 

 

Het Pompeblêd verandert en dat juich ik toe! Dus vanaf nu alleen een 

stukje van Jetje. Fetje gaat andere dingen schrijven.  

 

Even terzijde: Ik houd van kruiden dus ook van onkruid.  En dan vooral 

van de geneeskrachtige kruiden b.v. tijm, basilicum, jeneverbessen maar 

ook de paardenbloem, kamille en de brandnetel. 

 

Pluk geen kruiden langs wegen waar auto’s rijden i.v.m. de 

uitlaatgassen!! 

 

De brandnetel is een bron van kalk en ook een middel om van je roos af 

te komen. Je kunt ook brandnetellotion maken. Dat doe je als volgt: 

Trek twee handen vol brandnetels in een halve liter alcohol (40 graden). 

Laat dit twee dagen staan. Wrijf hiermee regelmatig uw haren in. Dit 

helpt echt tegen roos. 

 

En dan het simpele kruid kamille. U kan het zelf plukken. Of u koopt 

het in gedroogde vorm bij de drogist. Heeft u last van uw darmen of 

anderszins van de spijsvertering? Drink dan kamillethee!  Bij een 

verkoudheid stomen met kamille. Boven een kom de damp goed 

inhaleren. 

 

Heeft u een pol kervel in uw tuin? Maak er dan een lotion van. Breng 

een liter water aan de kook en voeg twee handen kervel toe. Laat dit 

twee uur trekken. U heeft nu lotion. Het is doeltreffend tegen een vette 

huiden acne. Dep uw huid elke dag met deze lotion. U kunt de lotion 

vier tot vijf dagen bewaren in de koelkast. 

 

Dit was het voor deze keer. In de komende tijd hoop ik u nog wat meer 

over kruiden te kunnen vertellen. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Jetje. 
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Even voorstellen; 

 

Wij zijn Jan en Gerda Pels – Van Leeuwen  
 

Wij wonen sinds kort in het mooie Oudemirdum. Ons wordt regelmatig 

gevraagd “Hoe zijn jullie hier terecht gekomen” , vandaar dit stukje. 

Wij hebben zoals wij dat zelf noemen “een rondje IJsselmeer gemaakt”.  

Oorspronkelijk komen we uit Bussum (het Gooi) en zijn 42 jaar geleden 

na ons trouwen verhuisd naar De Goorn (bij Hoorn), daarna hebben we 

20 jaar gewoond in Twisk (bij Medemblik).  

Inmiddels hadden we een boot met als ligplaats St Nyk, waardoor het 

voor de hand lag om uiteindelijk in Friesland te gaan wonen. Het werd 

Sneek dat we al kenden van vele bezoeken uit het verleden. 

Na 14 jaar aan het water te hebben gewoond waren we toe aan wat 

anders en besloten het huis in de verkoop te doen en uit te kijken naar 

iets kleiners. Tot onze verbazing werd ons huis binnen 3 maanden 

verkocht, we moesten wel binnen 3 maanden na tekenen  koopcontract 

ons huis opleveren dus wat nu te doen. 

Per 1 oktober 2011 hebben we een vakantiehuis in het Fonteinbos te 

Oudemirdum gehuurd 

(hier werden we geweldig opgevangen, ere wie ere toekomt) met de 

bedoeling op een zo kort mogelijke termijn een ander huis in Sneek te 

vinden, het is echter anders gelopen. 

We voelden ons al snel zo op ons gemak in Oudemirdum (Gaasterland 

heeft veel weg van het Gooi) dat we al snel ingeburgerd raakten en 

leuke en fijne sociale contacten opdeden. Dit gaf ons alle reden om hier 

te willen blijven, dit was voor ons de stek maar nu nog een plek. 

We hebben lang moeten wachten maar uiteindelijk diende zich toch de 

voor ons ideale stek aan, we zijn er ruim 3 maanden druk mee geweest, 

(laten) verbouwen, schilderen, stofferen de tuin enz. en toen was het 

zover, we zijn per 1 oktober 2013 officieel verhuisd naar onze nieuwe 

woning en zijn er blij mee en achteraf gezien hebben we het dorpse 

leven heel erg gemist.  

 

Met een vriendelijke groet, 

Jan en Gerda 
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Oudemirdum Onderneemt 

 

Hoveniersbedrijf Tinus Muizelaar bijt het spits af in de nieuwe rubriek 

“Oudemirdum Onderneemt”. Het nog jonge bedrijf is begin 2012 

opgericht door Muizelaar na een jarenlange ervaring in het 

hoveniersvak. Aan de hand van een aantal vragen krijgen we vast een 

duidelijk beeld van alles wat deze jonge ondernemer bezighoudt!   

Wat voor bedrijf heb je precies? 

Een hoveniersbedrijf. Dat houdt in dat ik tuinen ontwerp, aanleg en 

onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld straatwerk zit in het takenpakket. 

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jou uit? 

Meestal start ik rond half acht. Niet te vroeg, want de meeste mensen 

staan ’s ochtends niet te wachten op een lawaaiige machine. En in de 

winter is het natuurlijk ook vaak donker. Rond vijf uur ga ik meestal 

weer richting huis. Lekker eten met vrouw Iris en kinderen Niek en 

Milou. Soms ’s avonds nog wat administratieve zaken afhandelen en 

dan weer snel op de koets, want ja, de volgende dag moet er vaak weer 

van alles gebeuren hè! 

Wanneer geniet je het meest van ondernemen? 

Het mooie vind ik dat ik m’n eigen beslissingen kan nemen. Die 

vrijheid spreekt me erg aan; ik zit namelijk altijd boordevol ideeën. 

Daarnaast is het mooi dat als je iets vanaf nul opbouwt, en het is een 

succes, dat veel voldoening geeft. Zo langzamerhand krijg ik steeds 

meer vaste klanten waar ik het onderhoud pleeg. Daar geniet ik wel van 

ja… 

Wat was je grootste blunder? 

Na enig aarzelen en onder lichte dwang van vrouw Iris komt het hoge 

woord eruit: “Ik was een keer bomen aan het snoeien in een hoogwerker 

op het Huningspaed. Valt er in één keer een tak naar beneden die 

precies op de noodknop van de hoogwerker valt… Daar sta je dan. Je 

snapt wel, op 12 meter hoogte is het lastig naar beneden springen. 

Gelukkig had ik m’n mobiele telefoon bij me. Heb ik Muizelaar senior 

(Heit Jan) maar gebeld. Die op het fietske met spoed het Heech op. 

Gelukkig kon hij de hoogwerker vanaf de grond bedienen en liep alles 

weer met een sisser af”. 
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Wat zou je onmiddellijk veranderen aan Oudemirdum? 

Ik zou heel graag willen dat er een industrieterrein in Oudemirdum 

komt. Het is namelijk een droom om nog eens een eigen stuk grond te 

kopen, waarop ik een mooie loods kan laten bouwen. Ik weet dat er veel 

meer interesse is vanuit andere ondernemers, dus ja, het zou super zijn 

als dat in Oudemirdum nog eens mogelijk wordt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog enkele dilemma’s: 

A bakje koffie; B een wijntje; C een biertje 

Doe maar een Cola Beerenburg! 

A de hele dag in de bestrating; B de hele dag onkruid wieden 

Allebei. M’n werk is m’n hobby, dus ik vind beide leuk. 

A werken in de stromende regen; B werken met -5 graden 

Doch mar -5 graden... Wurkje yn e kjeld makket my neat uut! 

A voor altijd 25 kg aankomen; B 2 jaar in de gevangenis zitten 

Dan toch maar die 25 kg. Die kan ik net hebben…  

A iedereen hoort wat jij denkt; B jij hoort wat iedereen denkt 

Ik wil wel horen wat iedereen denkt. Maar of ik daar blij van word..?  
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Naam;………………………………… 

Leeftijd;……………………………… 

Je mag de kleurplaat inleveren bij Slagerij De Vries 
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Afgelopen jaar op 1 juni 2013 was het zover, na een half jaar 

voorbereiding werd het 1
ste

 Beachvolleybaltoernooi van 

Oudemirdum gespeeld. Met ruim 30 teams werd er op 5 

zandvelden tegenover het mfc ’t KLIF gestreden om de mooie 

prijzen en bekers. Om 10 uur begonnen de eerste wedstrijden in 

een koud maar wel droog Oudemirdum. Er werden in poules 

gespeeld van laag/midden/hoog nivo. Om ongeveer 16:30 uur was 

het toernooi afgelopen en waren de winnaars bekend.  Hierna kon 

iedereen nog genieten van een heerlijke BBQ en drankje op het 

terras van het MFC. Natuurlijk kunnen we niet zonder sponsors 

die ons financieel geholpen hebben om zo’n mooi evement voor 

het dorp te organiseren, daarom alle sponsors hartelijk bedankt 

voor uw bijdrage aan het toernooi. Het was een groot succes en 

daarom zijn we nu alweer bezig met de voorbereidingen voor 14 

JUNI om het 2
de

 Beachvolleybaltoernooi te organiseren.  

Info kun je vinden op onze website 

http://www.beachvolleybaloudemirdum.nl 

Hopelijk tot ziens op 14 juni (als speler of als toeschouwer u bent 

van harte welkom). 

Dieuwke de Haan, Ankemarij Dam, Idzard Pruiksma, Hessel 

Rienstra, Piet Stegenga 
 

 

 

 

 

http://www.beachvolleybaloudemirdum.nl/
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Lente Puzzel 
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Lente Sudoku 

 
 

Oplossing wintersudoku 
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Oplossing WinterPuzel 
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De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers 

 

Van 27 januari. tot 1 februari  vond in Oudemirdum de 

Hersenstichtingscollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan 

om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te 

zamelen. Deze enthousiaste  inzet heeft in Oudemirdum  € 639.87 

opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk 

onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een 

betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. 

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Namens uw coordinator, Anneke Westra, gevers en vrijwilligers 

hartelijk bedankt. 

 

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 

860 in Den Haag. 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 

Coordinator : Anneke Westra 

 

 

 
 

http://www.hersenstichting.nl/
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Carbidschieten op 31 december 2013 

 

Gelukkig zijn er tradities die 

wel in stand blijven: 

Carbidschieten! 

Oudejaarsdag werden de 

good-old melkbussen weer 

opgesteld op het 

trainingsveld van NOK. Het 

hele jaar ligt alles veilig 

opgeborgen, maar één keer 

per jaar is het tijd voor 

lawaai... Veel lawaai! Naast 

de traditionele melkbussen 

liggen een drietal eigen gefabriceerde bussen met deksel. Hoe die 

eruitzien? Wel, het is een beetje een kruising tussen een kanon en 

een raketwerper. Of er een beetje een harde knal uitkomt..?? Wat 

zegt u...??? Alderferskuorrendst! De meeste mensen lopen rond 

met gehoorbeschermers en wie dat niet heeft, houdt z’n oren dicht 

en kijkt, een beetje angstig, met een schuin oog naar dat zwarte 

monster... Wachtend op die oorverdovende knal... 

 

Intussen komt en gaat het publiek. Even kijken hoe het eraan 

toegaat. De organiserende jeugd en opzichter Pier Gijzen in zijn 

(hoe toepasselijk) BAM-jas, staan en struinen een beetje rond de 

partytent. Op het terrein staan ook een paar vuurkorven. Een 

fanatieke Gerrit Schra (u weet wel, de beheerder van het 

Fonteinbos...) is druk bezig een jaar vuilnis op te stoken. In de 

tent verzorgen Smink en Holleeder de catering. “Mag ik een 

koffie?” vraagt een toeschouwer. “Sorry... we hebben geen koffie, 

alleen glühwein en bier”. “Oh, oke... doe me dan maar een 

biertje...”. 
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En weer voelt het alsof de schaal van Richter overuren maakt. De 

elektrische ontsteking wordt door Rinke in werking gezet. Na een 

seconde of tien, als de combinatie hoeveelheid water en carbid 

optimaal is en het deksel met een moker is vastgetimmerd, is het 

weer gelukt; BOEMMMM. Op naar 2014…! 
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SamenRedzaamheid van start in Oudemirdum 

 

Het realiseren of onderhouden van een speeltuin, het organiseren van 

een markt, het uitbrengen van een (digitale) buurtkrant of website, het 

organiseren van een feest. Het zijn allemaal voorbeelden van 

initiatieven die de leefbaarheid van een dorp versterken. Samen aan de 

slag om een leuk project tot uitvoer te brengen en waarmaken wat je 

voor ogen hebt! Het zijn de ingrediënten die allemaal in het project 

SamenRedzaamheid zitten en die in Oudemirdum tot uitvoer worden 

gebracht. 

SamenRedzaamheid wordt opgezet door de gemeente De Friese Meren 

in samenwerking met Timpaan Welzijn en Plaatselijk Belang 

Oudemirdum. Het is een project dat samen met bewoners wil kijken wat 

er nog nodig is in een wijk of dorp. Samen kijken of van de vele ideeën 

en plannen die mensen hebben concrete projecten te maken zijn. En 

samen proberen deze te realiseren. Naast het versterken van de 

leefbaarheid wil SamenRedzaamheid daarmee ook een impuls geven 

aan het vrijwilligerswerk. 

De plannen zijn eind vorig jaar met Plaatselijke Belang doorgesproken 

en zij ondersteunen het initiatief. Samen met hen zal bekeken worden 

hoe we het beste naar buiten kunnen treden. Dat zal binnenkort 

gebeuren en dan hoort u meer van ons. 

Mensen die creatief zijn met taal en beeld kunnen direct al aan de slag. 

“SamenRedzaamheid” is een formele titel. Wie weet er iets leukers en 

wie weet er een logo aan het project te koppelen. Alvast iets om een 

rustig over na te denken.  

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of ideeën, dan kunt u contact 

opnemen met Jan Posthumus, projectleider, telefoon 06-52625252 of 

mail j.posthumus@timpaanwelzijn.nl. U kunt ook contact opnemen met 

Klaas Knobbe, dorpencoördinator gemeente De Friese Meren, telefoon 

06-54262444 of mail k.knobbe@defriesemeren.nl. 
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Snypsnaren Nijs 

 

Al vanaf september komen wij iedere week bij elkaar. Vanwege de 

nieuwe regisseur, Romke Gabe Draaijer, nu op woensdagavond. We 

werken aan het hilarische stuk ‘De Breidssuite’, een klucht van 

Anthony Mariott en Bob Grant. 

 

Vanaf de eerste oefenavond maakte Romke ons duidelijk dat het bij dit 

stuk op de timing aankomt. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Tegelijk een 

deur open doen of juist dicht of opkomen als de ander het toneel net 

verlaat. Een hele andere discipline! Daarnaast moet de tekst er ook nog 

vlot en naturel uitkomen. Kortom weer een hele klus, maar wel een 

super leuke!  

 

De late avondjes zijn bere gezellig en onder het “strenge regime” van 

Romke Gabe voelen wij ons al helemaal thuis in het hotel, waar het 

onder leiding van Roas van Vliet (gespeeld door Tjalina Bokma) al 

vanaf het eerste moment mis gaat… Gelukkig krijgt ze hulp van haar 

zeer “behulpzame” manusje van alles, portier Albert (gespeeld door 

Age Witteveen). De bijzondere gasten worden gespeeld door Siemie 

Vogelzang, Annie Amsterdam, Henk Landsheer, Hinke de Vries, Sita 

Bokma en debutant Durk Jan de Vries. Zuslief Hinke heeft hem, met 

haar debuut vorig jaar, helemaal enthousiast gekregen om ook mee te 

doen. Wij zijn er blij mee! 

 

Heeft u er al zin in gekregen? 

Wij wel! 

 

We spelen op zaterdag 22 en 29 maart om 20:00 uur in MFC It Klif. 

Entree € 7,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Technisch Bedrijf 

Bokma.  

 

Oant dan! 

 

De Snypsnaren 
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Feestmiddag van De Zonnebloem Balk e.o. 

 

In de Tuinzaal van Talmahiem op 15 jan. 2014. 

Om 2 uur kon de voorzitter een volle zaal gasten welkom heten en 

begonnen de vrijwilligers met het zingen van het  Zonnebloemlied. 

 
Voor ons traden op “cabaret 4 x Z uit St.Nicolaasga” 

Zij brachten prachtige schetsjes en zongen  eigen gemaakte versjes  

over de oude tijd van de boeren en school ,ook tegenwoordige tijd 

kwam naar voren.Er was voor de vrijwilligers ook een lied gemaakt,èèn 

van de versjes ervan was: 

En foar al dy leuke dingen der binne vrijwill’gers foar,dy’t dan 

organiseare,mei’n oar krys it foarelkoar 

Sy binne ’t hiele jier sa’n bytsje yn it spier en se doche it altiid  mei 

plesier, 

Jim fyn’t fest ek moai sa,foar alles wat ze dien ha: Foar de 

Zonnebloem” 

             In de pauze werd een verloting gehouden met vele prijzen ,die 

waren aangeboden door de winkeliers en de vrijwilligers.Om half 5 

gingen de gasten na nog genoten te hebben van een hapje en een 

drankje wel  tevree huiswaarts.Het was een geslaagde middag.                                         

Secr.Rinkje Haga 
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Lentefair!  

 

Leuke kadootjes, lekkere hapjes en drankjes, gezelligheid, muziek 

en een draaiend rad. 

Dat zijn enkele ingrediënten  van de lentefair die vrijdagmiddag 

11 april plaats vindt in Oudemirdum, 

op het schoolplein van basisschool de Walikker aan de Jan 

Schotanuswei. 

De opbrengst gaat naar het onderhoud van het schoolplein en de 

bouw van een basisschool in Ghana. 

De lentefair begint om vijf uur ’s middags en duurt tot acht uur ’s 

avonds. 

Iedereen is welkom, dus ook opa’s, oma’s, ooms, tantes, vrienden 

en vriendinnen! 
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CliffRock Below Zero 

Op zaterdag 8 februari was het weer flink raak in ons MFC. 

De 2e (winter)editie van 

CliffRock Below Zero vond 

daar toen plaats. Na een 

succesvolle line up in 2013 en 

een goed bezochte zaal, was het 

dit jaar boven verwachting 

goed met de opkomst! Het 

initiatief om in ons Gaasterland 

iets met cultuur, en live-

rockmuziek in het bijzonder,  te doen voor de doelgroep 18-38 jaar slaat 

blijkbaar aan! Want dat kunnen we nu wel zeggen, met zo'n 250 

bezoekers 'in the house'! Mooi om te zien dat de ouderwetse (en 

nieuwerwetse!) Rock&Roll ook in Oudemirdum kennelijk een 

voedingsbodem heeft bij zowel jong en oud. Maar wat wil je ook met 

bands als StoneCrobs, Orangecreek en Wavebreaker op het goed 

uitgelichte podium! 

 

Getalenteerde en geschoolde rockers, grotendeels uit onze eigen 

omgeving, daar kunnen we terecht trots op zijn. Wat een energie beukte 

er de zaal in, de hele avond lang! Stonecrobs beet het spits af met een 

mooie setlijst met alleen zelfgeproduceerd werk. Da's ook wel 

bijzonder, geen covers! Alle jonge jeugd werd aan het einde van hun 

gig nog even extra verwend met een unplugged meezingnummer tussen 

het publiek in. Zo zorgden zij er voor dat ook de allerjongste jeugd de 

smaak van rock&roll te pakken krijgt! Terwijl de volgende band, 

Orangecreek, de apparatuur aan het klaarzetten was zorgden "de 

Plaatwerkers" er voor dat de zaal in vorm bleef. Geheel in rock&rollstijl 

draaiden zij uitsluitend rock&roll uit de jaren 50-70 op ouderwetsch 

vinyl....waar zie je dat nog?! 

En toen was het de beurt aan Orangecreek. Deze 5-mansband speelt nog 

maar een jaar samen, nadat 2 van de bandleden samen jarenlang hadden 

opgetreden. Ze hebben een geheel eigen stijl, door de toevoeging van de 

slide-guitar. Daarmee onderscheiden ze zich, door een lekker country-

achtig rockgeluid. Hun repertoire is breed, met nummers voor de 

The Stonecrobs 



 
41 

 

jongeren, maar zeker ook voor de ouwe rockers in de zaal. De band 

kwam, na een set van een uurtje met een mooie opbouw, helemaal tot 

zijn recht met een geweldige uitsmijter...Rock&Roll is King! De 

Plaatwerkers schroefden het 

volume dus maar wat op, 

terwijl de volgende band zich 

prepareerde. En dat was 

natuurlijk Wavebreaker! In 

twee jaar tijd hebben deze 

mannen toch wel een vaste 

groep fans aan zich weten te 

binden in Gaasterland. En da's 

niet zo raar, als je ziet met welke passie zij hun ding doen. Meteen 

vanaf de indrukwekkende opkomst, waarbij telkens een bandlid 

aanschoof tot ze allemaal samen het instrumentale intro-nummer de zaal 

in batsten... Zo doe je dat! Alle nummers staan als een huis bij 

Wavebreaker, zowel hun eigen werk (In The Long Run) als de 

populaire bekende rocknummers. De zaal was geheel op 

stoom...letterlijk en figuurlijk, want qua temperatuur en 

luchtvochtigheid leek het wel een illegale hennepkwekerij.... Rock & 

roll dus! 

 

De organisatie maakte zich na Wavebreaker ietwat zorgen. Want hoe 

moest de slotact, Johannes Rypma, hier nog overheen? Johannes had 

besloten om toch maar zijn eigen 

band mee te nemen (hij zou eerst 

een paar nummertjes doen, met 

Wavebreaker) zodat er eigenlijk 

een vierde band op de line-up 

stond! De zorgen van de 

organisatie bleken ongegrond! 

Johannes bleek in staat om de 

sfeer in de zaal na Wavebreaker 

naadloos over te nemen, en er zelfs nog een schepje bovenop te doen. 

Uiteindelijk zong de hele zaal (250 man!) uit volle borst zijn 

slotnummer "Iedereen is van de wereld" uit volle borst mee....geweldig! 

Orange Creek 

Wavebreaker 
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Johannes weet als geen ander hoe hij een 

zaal moet binden en boeien! Na Johannes 

en zijn band sloten de Plaatwerkers de 

rocknight af, en zorgden er voor dat de druk 

langzaam uit de zaal liep. Rond 01:30 uur 

konden het overgebleven publiek onder het 

genot en een snackje nog lekker even 

napraten over een zeer geslaagde editie van 

CliffRock Below Zero 2014. Vanaf hier ook 

een compliment aan ons publiek. Het is 

mooi om een vrolijke blije zaal te zien die 

helemaal los gaat op fijne rock. En helemaal 

mooi is het om achteraf te constateren dat 

de explosieve mix van een hete zaal, veel bier en harde opzwepende 

rockmuziek niet voor vervelende opstootjes heeft gezorgd. Sa kin it dus 

ek, en sa moatte wy it hâlde!! 

 

Bijzonder aan deze editie van CliffRock was dat de opbrengst van de 

entree geheel ten goede kwam aan een goed doel, ONS 1658. Dus dat 

was een lekkere instrooier voor de mensen van ONS 1658! Via World 

Servants wordt van de opbrengt gebouwd aan 3 schoollokalen in Ghana. 
"A school of Rock" dus eigenlijk… 

 

En nou maar weer op naar de 2e editie van CliffRock Open Air 2014, 

gepland op 9 augustus.(laatste weekend Bouwvak). Zet 'm alvast in je 

agenda. Want CliffRock Open Air 2013 was niet voor niets 

genomineerd voor de LC Friese Popawards! 

Ook komende zomer zal er weer een band met 3FM-niveau (in 2013 

was dat YellowHouse 21) op het buitenpodium staan. Hopelijk is het 

dan ook weer, net als in 2013, dik 25 graden Above Zero....dan wordt 

het weer een fijn zomerRock-avondje met lege campingterreinen en een 

stampvol evenementenplein!! 

Tot dan! 

 

De organisatie van CliffRock.   

Johannes Rypma en fans 
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Historische films 

 
Het Fries Film Archief (FFA)verzamelt en beheert sinds 1988 films en 

video’s die een relatie met Friesland hebben. De collectie bestaat 

inmiddels uit zo’n 6.000 exemplaren. Het materiaal wordt bewaard en 

beheerd in een speciaal filmdepot bij Tresoar in Leeuwarden. Alle films 

en video’s zijn te vinden via de online catalogus van het archief: 

www.friesfilmarchief.nl  

 

Het FFA heeft tot nu toe relatief weinig films of video’s uit Gaasterland 

gevonden, terwijl er hier wel veel gefilmd is. De Stichting Histoarysk 

Wurkferbân (HWG) en het FFA willen daarom een start maken met het 

verzamelen van film en video materiaal dat ‘verborgen’ ligt in deze 

regio: bij u thuis, in de dorpsarchieven, bij bedrijven, scholen, 

organisaties en verenigingen.  

Mocht u in bezit zijn van materiaal dat werd opgenomen in Gaasterland, 

dan kunt u zich melden bij het HWG. Na beoordeling van inhoud en 

technische staat zal materiaal dat historisch van belang is (en dat is het 

al gauw!) met behulp van het Fries Film Archief gedigitaliseerd 

worden. U krijgt het dan terug op dvd. Uiteraard blijft het uw eigendom, 

tenzij u het wilt schenken aan het HWG of aan het Fries Film Archief. 

Meldt u aan en steun het behoud van het filmische erfgoed van 

Gaasterland! Bij voorkeur via de website: www.historiegaasterland.nl 

of anders telefonisch: 0514-602299 

 

Op 3 maart as herhaalt het HWG de filmavond van 25 november vorig 

jaar, aangezien er toen zo veel belangstelling was dat veel mensen 

teleurgesteld moesten worden. Wel met dit verschil dat i.p.v. de film uit 

1974 een film uit de 50er jaren vertoond wordt. Ook voor die filmavond 

– om 20 uur in de bibliotheek in Balk - kunt u zich opgeven via de 

website van het Histoarysk Wurkferbân! 

 

 

 

 

 

http://www.friesfilmarchief.nl/
http://www.historiegaasterland.nl/
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Bewoners uit Oudemirdum komen en gaan. Zo ook de 
jongeren onder ons. De komende edities volgen wij 
Amarins de Boer. Zij is 19 jaar, eerstejaarsstudent 
Journalistiek, woont in Ede en is gek op debatteren en 
schrijven. 

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik 

thuis. Thuis in Friesland, bedoel ik dan. 

Want wanneer ik in Ede ben, is mijn luxe, 

riante en nette villa van 15m
2
 natuurlijk 

mijn thuis (dat voelt ook echt zo). Maar nu 

hebben we een bufferweek. Een week 

waarin we ons achterstallig werk kunnen 

inhalen, kunnen bijkomen van de lessen en 

kunnen leren voor de (her)tentamens. 

Maar je kunt zo’n week natuurlijk ook 

gebruiken om terug te gaan naar het 

Noorden, om zo gezellig bij te praten met 

je ouders en vrienden… 

 

“Natuurlijk, ik kom ieder weekend thuis”, 

dat was wat ik een half jaar geleden tegen 

mijn moeder zei, toen ze op zondagavond 

vroeg of ik het komende weekend weer 

naar huis kwam. Nou ik kan zeggen dat ik die belofte inmiddels al lang 

heb verbroken. (Sorry, heit en mem).  

 

Toch zijn de redenen ervoor wel heel leuk. Naast het feit dat ik actief 

ben in besturen en commissies (op school en bij de 

studentenvereniging), heb ik een hele lieve vriend ontmoet op mijn 

opleiding. Hij heet Philip, zit bij mij in de klas en maakt zo de opleiding 

nog leuker!  
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Zo hebben we afgelopen weekend samen in het centrum van Sneek een 

item gemaakt over koopgedrag en consumentenvertrouwen, nadat het 

CBS naar buiten bracht dat de economie met 0,7 procent is gegroeid. 

Dit is dan ook wat de opleiding zo leuk maakt: het praktisch bezig zijn. 

Op zoek naar nieuws, interviews afnemen en locaties bezoeken. Het viel 

ons op dat de mensen hier veel eerder hun verhaal wilden doen voor de 

camera dan wanneer we in Ede of Utrecht de straat op gaan. Verder valt 

het Philip op dat mensen hier in Friesland erg vriendelijk naar elkaar 

zijn. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Ik denk dat het ook de reden is 

dat ik zodra ik na vier weken Ede Oudemirdum weer binnenrijd, mij 

direct weer thuis voel. Ik weet het eigenlijk wel zeker. 

Amarins  

amarinsdeb@hotmail.com  

 

mailto:amarinsdeb@hotmail.com
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Vakonderwijs, doe het zelf! 

WOORD & DAAD ORGANISEERT EEN ZANGAVOND 

 

Het comité van de stichting Woord & Daad organiseert een zangavond 

voor het project: Vakonderwijs, doe het zelf! Partnerorganisaties van 

Woord en Daad investeren in toegang tot onderwijs en vakscholing. Na 

het basis- en eventueel voortgezet onderwijs stromen jongeren door 

naar een vakschool. Daar worden ze opgeleid tot bijvoorbeeld 

timmerman, kleermaker, elektricien, kapper of ICT’er. 

 

De zangavond voor dit project wordt gehouden in de Fontein Kerk aan 

de Kerkstraat in Oudemirdum op D.V. 22 maart 2014. Aanvang is om 

19.30 uur. Het gemengd koor Magnelia Deї uit Groningen zal voor ons 

zingen en het kinderkoor Samuël uit Oudemirdum. Tussendoor kunt u 

luisteren naar een muzikaal intermezzo van orgel met trompet. 

In een appelwoord zal Dhr. L. Stok, van de stichting Woord en Daad, 

voor ons spreken. 

 

Er is een collecte en na afloop kunt u koffie en thee of frisdrank met 

koek tegen een kleine betaling krijgen. Ook is er een verkooptafel 

aanwezig met allerhande spullen,  mooie fotokaarten en de nieuwe 

Woord en Daad postzegel is nu ook bij ons te koop per vel van tien 

zegels voor de zelfde prijs als postnl. 

 

Het is nog steeds mogelijk om oude postzegels mobiele telefoons en 

inktcartridges in te leveren aan de Brink 5.  

 

Graag zien we u op 22 maart, allen hartelijk welkom! 

Comité Woord & Daad Gaasterland.   
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Frisse inrichting voor Mar en Klif 

 

Jullie hebben het vast al gelezen en gezien: Bezoekerscentrum Mar en 

Klif krijgt een nieuwe tentoonstelling!  

 

Het Bezoekerscentrum Mar en Klif bestaat ruim 20 jaar. De 

tentoonstelling was grotendeels ook al 20 jaar oud. Om beter aan te 

kunnen sluiten bij de beleving van het (jonge) publiek, wordt de 

inrichting deze winter geheel vernieuwd.  

Er wordt gewerkt aan een hedendaagse presentatie van de 

ontstaansgeschiedenis van het Nationaal Landschap. Natuurlijk is er 

aandacht voor de vorming van de stuwwallen in de IJstijd, voor de 

inklinking van het veen en aanleg van de hemdyken in de 

Middeleeuwen. Maar ook onderwerpen als de bosbouw in Gaasterland, 

landbouw en de opkomst van het toerisme komen aan bod.  

Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor de bijzondere natuur in de 

regio. Het bezoekerscentrum laat zien hoe Zuidwest Fryslan er boven, 

maar ook onder de grond  uitziet.  

Na de verbouwing blijft er in Oudemirdum een VVV-informatiepunt en 

–kantoor, waar zowel de toeristen als ondernemers met vragen terecht 

kunnen. Ook de afdeling Natuur- en Milieueducatie blijft in het 

bezoekerscentrum gevestigd.  

 

Momenteel zijn we druk bezig met verbouwen en inrichten. Gelukkig 

wordt het grote werk gedaan door bouwbedrijf Oenema uit Sloten. 

Meubelmaker Loerts maakt de tentoonstellingswanden. En het klapstuk, 

een uitkijktoren, is gemaakt door leerlingen van het ROC Friese Poort.  

Maar er blijft voor de medewerkers en vrijwilligers nog (meer dan) 

genoeg te doen, zoals het inrichten van vitrines, schilderwerk, het 

aanleggen van de belichting, het maken van diorama’s, etc. Een hele 

klus!  
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Half april 2014 hopen we weer 

open te gaan. Met de nieuwe 

inrichting zijn we dan helemaal 

klaar voor de toekomst. Mar en 

Klif is dan een prachtige elk-

weer bestemming voor een 

breed publiek.  

 

De nieuwe inrichting wordt 

mogelijk gemaakt door 

bijdragen van de Provinsje 

Fryslân, de gemeente 

Gaasterlân-Sleat, St. Woudsend 

anno 1816, St. Jonkvrouwe Bas-

Backer en veel inzet van het 

eigen bestuur, de medewerkers 

en de vele vrijwilligers.  

 

Hulp is van harte welkom! 

De herinrichting is nog een hele klus. Het zou fijn zijn als een groepje 

Oudemirdumers ons zou kunnen helpen bij de inrichting. Zou u ons als 

vrijwilliger willen ondersteunen? Wilt u dan contact met mij opnemen? 

i.nutma@marenklif.nl / 0514-571777 (of mobiel 06-28254415). 

 

Met vriendelijke groet, 

Iris Nutma 

 

mailto:i.nutma@marenklif.nl
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Bestuur Plaatselijk Belang Oudemirdum 
 
Voorzitter Marianne  Visch         De Flechtreed 18 
 Tel. 571522                8567 KC              
Penningmeester:      Fenna Keesman          Stiendollen 35 
 Tel. 572000                8567 HS 
Vice voorzitter:        Jappie Stegenga          Roune Leane 9 
 Tel. 571852                8567 LK 
Secretariaat: Frido Hylkema            J.Schotanuswei 40 
 Tel. 605343                8567 LB 
Leden: Gatze Bokma              Tel. 850796 
 Catharinus de Jong    Tel.571219                  
 Gea  Liefhebber          Tel. 571960 
 Gerke  Walinga           Tel. 571395 
 Sikke Roosma             Tel. 571996   
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 
Hylke Bandstra                                  tel. 06-51632615 
Sita Bokma                                        tel. 06-12786586 

Kopij voor het volgende nummer vóór 15 mei. bij de redactie,  
liefst per e-mail : pompebled@oudemirdum.nl 
of op adres                 Catharinus de Jong 

De Alde Buorren 24 
   8567 LG OUDEMIRDUM 
                                               Tel. 571219 

Bankrekening; 3052.42.555 tnv VER.V.PLAATSELIJK BELANG 

 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl

