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http://www.oudemirdum.nl/
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Van de bestuurstafel 
 

Na een paar prachtige maanden en een wat koudere maand augustus ligt 

er voor u weer een nieuw Pompeblêd. 

Met gewoon wat nieuws van en uit ons Oudemirdum. 

 

Ons dorp mocht zich verheugen op een drukke zomer. Door de ACO 

commissie was er weer een mooi programma georganiseerd. Voor 

iedereen wel wat! 

Met als hoogtepunten Johannes Rypma en Die Twa. 

De ACO commissie en alle vrijwilligers: hartelijk bedankt! Het was 

weer geweldig. 

 

Het Bankje op de Brink  

Het zit weer erg lekker op het bankje op de Brink. Keurig opgeknapt 

door Jelte de Jong. Ook daarvoor onze hartelijke dank.. 

 

Pompeblêd 

Catharinus de Jong stapt uit de redactie van ons blad. Bedankt voor je 

inzet. Het was altijd geweldig! 

Catharinus zijn taken worden overgenomen door Rein Boonstra. Fijn 

dat je dit wilt doen Rein. 

Fenna Keesman trekt zich ook gedeeltelijk terug uit de redactie. 

Gelukkig zal ze af en toe nog wel in de pen klimmen. Fenna ook onze 

dank. 

 

Nog even wil ik jullie attenderen op de interessante expositie rond de 

Belgenreed in Mar en Klif. 

 

Een goede herfst! 

 

Jappie Stegenga 
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Catharinus neemt afscheid en geeft het stokje door 
 

Sociaal, behulpzaam en soms een kort lontje. Zo omschrijft de 51-

jarige Catharinus de Jong zichzelf. Catharinus legt na acht jaar 

zijn redactiewerk voor ‘it Pompeblêd’ neer. “Het is tijd voor de 

nieuwe generatie.” 

 

In 2006 was Catharinus al betrokken bij het plaatselijk belang. Van 

daaruit kwam toen de vraag wie het redactieteam van it Pompeblêd 

wilde komen versterken. Catharinus hoefde niet lang na te denken en 

nam deze functie aan. “Ik vind dat iedereen in zijn leven een stukje 

moet bijdragen op sociaal gebied. Daar wordt onze samenleving beter 

van.” Hij is begonnen als redactielid en heeft later de hoofdredactie op 

zich genomen. “Er was niemand die goed met een computer overweg 

kon, dus het oog viel al snel op mij,” lacht Catharinus. “Maar natuurlijk 

leek het mij ook erg leuk.” 

 

In het dagelijks leven kun je Catharinus tegenkomen in de bus. Hij 

werkt 4,5 dag per week voor Arriva. Niet alleen als buschauffeur, maar 

ook als lid van de OR. Wie denkt dat dit het enige is waarmee hij zich 

bezighoudt, heeft het mis. Zo is Catharinus actief bij het plaatselijk 

belang en de activiteitencommissie van Oudemirdum. Daarnaast maakt 

en onderhoudt hij diverse websites voor bedrijven hier in de omgeving. 

Hij heeft onder andere de website oudemirdum.nl onder zijn beheer. 

Catharinus lacht en zegt: “Mocht er iemand zijn die dit over zou willen 

nemen, dan hoor ik dat graag.” Daarnaast repareert hij regelmatig 

computers voor dorpsgenoten. “Dan hangt er weer iemand aan de lijn: 

‘Hy docht it net!’. Met alle plezier probeer ik dan het probleem op te 

lossen.” 

 

Catharinus woont al 28 jaar met veel plezier in Oudemirdum. Hij geniet 

van de zomeravonden op de Brink, de sfeer in het dorp en van het feit 

dat veel jeugd hier blijft wonen. Zijn eigen kinderen wonen op kamers 

in Leeuwarden. Zij studeren aan de NHL. Marjan (22) doet de Pabo en 

Bauke (20) volgt de opleiding Communicatie en Multimedia Design. 

“Ongezellig dat ze doordeweeks weg zijn, maar gelukkig komen ze 

bijna ieder weekend thuis.” 

http://www.oudemirdum.nl/
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Op de vraag wat Catharinus zou willen veranderen aan dit dorp, is zijn 

antwoord duidelijk. “Niets. Oudemirdum verandert vanzelf wel, met de 

tijd.” Al vindt hij het wel jammer dat de woningbouw de huizen 

verkoopt, zodat steeds meer huurhuizen in Oudemirdum verdwijnen. 

Hierdoor worden huizen minder aantrekkelijk voor starters. “Logisch 

dat jonge stellen dan naar Balk trekken,” aldus Catharinus. 

 

“Nu is het tijd om het stokje over te dragen. Ik krijg het te druk en op 

een gegeven moment moet je keuzes maken. En op deze manier krijgt 

de jongere generatie ook een kans om zich in te zetten voor ‘it 

Pompeblêd’.” De deadlines en de artikelen die op het laatste moment 

nog binnen kwamen en verwerkt moesten worden zal hij dan ook niet 

snel missen, maar aan de gezelligheid tijdens het vouwen en nieten van 

de dorpskrantjes in ‘De Skelp’ zal hij nog regelmatig terugdenken. “De 

redactie is een leuk ploegje en ik ga het zeker missen.” 

 

Rein Boonstra neemt de taak van Catharinus over. We wensen hem veel 

succes toe! 

 
Catharinus bekijkt tevreden het resultaat 
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OPNIEUW: OPROEP NIEUWE LEDEN VOOR DE DAMCLUB 
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Damclub Oudemirdum is in 1932 opgericht. Door de jaren heen 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 It 

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 16 september bent u van harte welkom. Als u informatie wilt 

kunt u contact opnemen met: 

Voorzitter D. Walinga; tel.nr. 0514-571534 of 

Secretaris J. Kuiper; tel.nr. 0514-571694 / mail 1.jankuiper@kpnmail.nl 

 

 
 

Het volgende bericht had u nog tegoed. Het is per abuis de vorige keer 

niet meegenomen in die editie. De redactie. 

mailto:1.jankuiper@kpnmail.nl
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Uitbreiding MFC it Klif 
 

Het zal de meeste inwoners van Oudemirdum niet ontgaan zijn dat er 

alweer druk geklust werd aan het MFC. Waarom nu alweer uitbreiden 

werd er regelmatig aan het bestuur gevraagd. 

  

Tijdens de bouw van it Klif was het uitgangspunt om binnen het budget 

te blijven. Dat is gelukt maar betekende ook dat niet alle wensen 

konden worden ingevuld. Nadat het hele bouwproces was afgerond 

bleek dat er een financiële meevaller was bij de verrekening van de 

BTW. Deze meevaller moest volgens ons weer ten goede komen aan het 

MFC.  

 

In het oorspronkelijke ontwerp was de bergruimte beperkt en dat was 

niet altijd even prettig voor de gebruikers. Bovendien was er geen 

kleine vergaderruimte en geen kleedruimte voor het toneel.  Al deze 

zaken zijn nu ondergebracht in de uitbouw aan de zijkant van it Klif. Er 

is een bergruimte voor spullen die niet dagelijks gebruikt worden. 

Verder is er een vergaderruimte voor maximaal 12 personen. Deze 

ruimte kan ook gebruikt worden als kleedruimte. In overleg met het 

bestuur van de begrafenisvereniging is de vergaderruimte zodanig 

aangepast dat deze ook dienst kan doen als aula. Hiermee doen we recht 

aan een wens die bij verschillende inwoners leefde. 

 

Tot slot zijn wij bij de financiering geholpen door de opbrengst van de 

bingo avonden. Deze avonden worden voortreffelijk georganiseerd door 

ons bingovrijwilligers (Wieke, Ruurdje, Durkje, Thea en Meta) op 

voorwaarde dat de opbrengst weer ten goede komt van het dorpshuis. 

Zo bouwen we verder aan een centrale ontmoetingsplek in onze 

dorpsgemeenschap. 

 

Bestuur MFC it Klif 
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Samenredzaamheid komt bij u langs 

 
De buurt of het dorp, waar we samen leven, maken we met z’n allen. Je 

ben altijd samen, staat nooit alleen. Iedereen heeft een eigen rol binnen 

de samenleving. De één door middel van vrijwilligerswerk, de ander 

door bijvoorbeeld voor iemand anders te zorgen. Of iemand die  het op 

nog een andere manier doet. Iedereen maakt op zijn eigen manier deel 

uit van de gemeenschap. 

 

Het project Samenredzaamheid wil de buurt of dorp nog leuker maken. 

Dat willen we doen door mensen de mogelijkheid te geven hun 

kwaliteiten en passies beschikbaar te stellen aan hun eigen buurt of 

dorp. We gaan er vanuit dat iedereen wel een eigenschap heeft die 

hij/zij in kan zetten.  

 

Het project is afgelopen voorjaar van start gegaan in Oudemirdum en 

Lemmer. Na een voortvarende start heeft het door een aantal oorzaken 

vertraging opgelopen. Daardoor zijn we nog niet zover als we zouden 

willen zijn. De knelpunten zijn echter opgelost, waardoor we binnenkort 

met volle kracht en grote inzet aan de slag gaan. 

 

U kunt ons straks treffen in het dorp Oudemirdum en in Lemmer in het 

gebied buiten de ringweg. We willen graag met u in gesprek en van u 

als bewoner horen welke ideeën u heeft over uw wijk of dorp. Met de 

tips, vragen, opmerkingen en wensen die we uit al deze gesprekken 

hopen te krijgen gaan we samen met u aan de slag. 

 

Meer informatie over Samenredzaamheid kunt u krijgen bij Sandra 

Ordelman (06-20136532) of Jan Posthumus (06-52625257)   

 

U hoort van ons! 

 

 
(Persbericht van Timpaan Welzijn; 13-08-2014) 

Aldemardum op syn bêst! 
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Deze “goede” schilder balanceert prima zoals u ziet. 

Schilderklussen? Vergeet dan het bellen naar Rudolf niet. 

Op syn Crocs! Hoe betink je soks… 

 

 

Wist u dat? 

- Jelte de Jong het leugenbankje geverfd heeft? It is wer as nij! 

- Zowel de Beachsoccer als de Beachvolleybal weer een groot  

succes was. 

- De zomerbingo alle avonden  meer dan 200 bezoekers trok. 

…………………Ik sis: sûnder fingerplant binne jo nergens! 

 

 

Volgens Sjerp ben je pas echt Free op de Hege Gerzen! 

Leaver mei jo eigen wyfke op it strân…??? 

Wist u verder dat: 
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De ACO weer geweldige (jeugd) activiteiten heeft verzorgd? Zo kreeg 

de Brink een exotisch tintje… 

  

Wat in souplesse! Bjusterbaarlik! 

__________________________________________________ 

 

Deze 8-jarige handige knaap nog heel veel reparatie klusjes  

voor u kan verzorgen? 

 

Derrick hat twa rjochter hannen oan it liif… 
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Oudemirdum door de eeuwen heen 
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De kliffen 

Eén van de meest opmerkelijke landschapselementen in Gaasterland (en 

in heel Nederland) vinden we aan de IJsselmeerkust: de kliffen. 

De kliffen zijn ontstaan door het beuken van de golven op de 

keileembulten, afzettingen uit de ijstijd van klei, zand, stenen en grind. 

Op de plekken waar het water tegen de keileem sloeg, ontstonden steile 

onbegroeide wanden. Na afsluiting van de Zuiderzee in 1932 verdween 

de werking van het getij en liep de golfslag sterk terug. De kliffen 

raakten begroeid met bomen, planten en struiken en verloren hun rijzige 

aanblik. 

Toch zijn de kliffen nog wel herkenbaar. De steile wand is nog het best 

te zien bij het Oudemirdumer Klif, dat al sinds de jaren twintig van de 

vorige eeuw eigendom is van Vereniging Natuurmonumenten. 

De twee andere kliffen zijn het Mirnser Klif en het Rode klif. De laatste 

klif ontleent zijn naam aan de rode kleur van keileem, een gevolg van 

ijzerrijkdom en een geringe ontkalking op deze plaats. 

 

Even wat meer over ons 

Oudemirdumer Klif. 

Het klif is ongeveer zes 

meter hoog. Op het klif 

groeien bijzondere 

planten zoals de 

knikkende distel en geel 

walstro. Onderaan het klif 

ligt het Groene Strand 

waar sommige planten 

nog herinneren aan de zoute Zuiderzee. Het Oudemirdumer Klif is al 

sinds de jaren twintig van de vorige eeuw eigendom van de Vereniging 

Natuurmonumenten. Het uitkijkpunt over het klif en het IJsselmeer kan 

bereikt worden via een smal paadje. Natuurmonumenten noemt het een 

geologisch monument. Het pad is vernoemd naar Minne Minnes de 

Vries, de laatste beroepsvisser die op het klif woonde en zijn brood op 

de Zuiderzee verdiende. 
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Oudemirdum Onderneemt 
 

Je hebt van die mensen die wonen tot volle tevredenheid in ons mooie 

Mardum, maar hebben hun bedrijf elders. Bijvoorbeeld Raymond 

Klompsma! Hij was de laatste tijd nogal in het nieuws met een 

baanbrekend concept op reisgebied. Op Omrop Fryslân en in de 

Leeuwarder Courant mocht hij zijn verhaal vertellen. De hoogste tijd 

om eens kennis te maken met deze gepassioneerde ondernemer! 

 

Wie ben je en hoe kom je in hemelsnaam in Oudemirdum terecht? 

Haha.. Tja, m’n naam is inderdaad Raymond en tijdens het stappen in 

Groningen ontmoette ik een meisje uit Oudemirdum, Anniek de Jong. 

We hebben een prachtige tijd gehad in de stad Groningen, maar nu we 

trotse ouders zijn van 3 kinderen, Anna, Daan en Linde hebben we 

besloten om in Oudemirdum te gaan wonen. Voor m’n werk rij ik op en 

neer naar Groningen en daarnaast werk ik 1 of 2 dagen per week vanuit 

huis. Ik moet zeggen, het bevalt ons zo uitstekend! 

 

Vertel eens over je bedrijf. En hoe ben je zo in het nieuws gekomen? 

Het bedrijf heet Concept7. Ons werk bestaat voornamelijk uit het 

ontwerpen van websites en mobiele apps. Dit doen we nu zo’n 15 jaar 

en in de loop van de tijd hebben we een uitgebreid klantenbestand 

opgebouwd, waaronder enkele grote landelijke ketens. Al tijdens m’n 

studententijd zijn we hiermee begonnen. Met 5 vrienden hebben we het 

opgestart. Daarvan zijn er 3 overgebleven, waaronder ik dus. Inmiddels 

is het bedrijf behoorlijk gegroeid; we hebben momenteel 23 mensen in 

dienst. Alle drie, maar ook de mensen die bij ons werken, zitten vaak 

boordevol ideeën.  

 

Eentje daarvan was het concept “Surprise Me”. Hiermee zijn we de 

laatste tijd inderdaad nogal in het nieuws geweest. In het kort houdt de 

website het volgende in: Via onze site kiezen mensen door bepaalde 

voorkeuren aan te geven hun vakantie. Bijvoorbeeld: wanneer willen 

we? welke temperatuur willen we? wat willen we perse niet…? enz. 

Aan de hand daarvan kiest Surprise Me een vakantie voor de klant.  
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Uiteindelijk kan de klant ervoor kiezen om pas op het vliegveld erachter 

te komen waar de reis naartoe gaat. Ik zou zeggen, kijk eens op srprs.me 

Daar staat uitgebreid beschreven hoe het allemaal in z’n werk gaat. 

 

Tsjong! Maar mensen willen toch weten waar ze heen gaan? 

Mensen zijn steeds meer op zoek naar avontuur. De grootste stress zit 

em nu vaak in het bekijken van de reviews van andere mensen en de 

angst om er later achter te komen dat het ergens anders net iets 

goedkoper is… Nu zit de spanning er vooral in dat mensen pas op het 

laatste moment weten waar de reis naartoe gaat! Echt waar, we hebben 

tot nu toe nog niet één keer een negatieve reactie gehad van klanten! 

 

Oke, ik zal die website eens bekijken! Maarre, weer even iets anders; 

stel, er mogen 2 winkels bijkomen in Oudemirdum. Welke zijn dat? 

Sowieso een Apple Store! Tja, ik ben nou eenmaal een enorme gadget 

freak. Als er weer wat nieuws uit is, dan ben ik één van de eersten die 

het aanschaft! En de 2
e 

winkel… doe maar een Hema. Dan hebben 

Anniek en ik beide onze eigen shop, haha! 

 

Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste eigenschappen van een 

succesvol ondernemer? 

Ik denk ten eerst discipline. Daarnaast moet je mensen vertrouwen 

kunnen geven; zeg maar zelf dingen uit kunnen besteden, zodat 

iedereen zich kan focussen op datgene waar je goed in bent. En 

natuurlijk moet je kansen zien en op waarde weten te schatten! 

Heb je nog een sappige anekdote? 
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Ahum. Tja, het is best gênant om te vertellen, maar het moet toch maar: 

Een hobby van me is namelijk BN’ers spotten… Ik moest een keer 

vanwege m’n werk naar het kantoor van Endemol. Een buitenkansje 

vond ik, want ja, dat is natuurlijk de hotspot bij uitstek! Ik liep door de 

gang en ineens zag ik hem…. Robert ten Brink! Tjonge jonge, denk ik 

nog… Hij is het echt! BOEM! Loop ik ineens met m’n suffe kop tegen 

een paal. Ikke balen natuurlijk… maar ja, ondertussen had m’n afspraak 

vanuit de verte het tafereel ook gadegeslagen. Dat had ik natuurlijk niet 

gezien en bij het betreden van zijn kantoor stelde ik me netjes voor. 

Zegt ie tegen me: “En Raymond? Rook de paal lekker…?”  hahaha! 

 

Waardoor en/of door wie word jij als ondernemer geïnspireerd? 

Iemand waar ik grote bewondering voor heb is bijvoorbeeld Elon Musk. 

Hij is de bedenker van onder andere Paypal, het online betaalsysteem en 

ook van Tesla Motors. Deze man heeft écht nieuwe, baanbrekende 

dingen bedacht die wereldwijd door mensen worden gebruikt. 

Onvoorstelbaar! Het is dus niet alleen het bedenken van een compleet 

nieuw product of dienst, maar daarna weet hij het als ondernemer ook te 

vermarkten. Mooi om te zien hoe sommige mensen dingen voor elkaar 

weten te krijgen en eigenlijk de wereld een klein beetje veranderen. 

 

Tot slot nog enkele dilemma’s: 
A de spaarrekening leeg; B auto gejat; C een week op water en brood 

Dan nemen ze m’n auto maar mee… 

A Friezen; B Groningers; C iets anders, namelijk… 

Als geboren Drent en getogen Groninger kies ik voor C: mensen! 

A de C-schijf; B een USB-stick; C de cloud 

Doe mij de cloud maar! Een paar weken terug is m’n laptop nog 

gestolen… echt balen! Tegenwoordig slaan wij alles op in de cloud; 

iedereen kan alles bekijken, eraan werken, enz. een topuitvinding! 

A Sunweb; B Jiba; C Arke; D met de auto; E op de fiets 

Travelbird! Dat is het reisbureau waarmee we ook met SurpriseMe 

zakendoen, en dat bevalt uitstekend!  

 

 

A metselaar; B vrachtwagenchauffeur; C politieagent; D iets anders.. 
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Metselaar. Ik hou ervan als mensen een ambacht uitoefenen en daar 

tijdens een verjaardag gepassioneerd over praten. 

A SC Heerenveen; B FC Groningen 

FC Groningen! Tja, sorry Oudemirdum, maar mijn groen-witte hart ga 

ik toch echt niet verloochenen… 

A een kale kop; B snor en baard laten staan; C (te) lange neusharen 

Doe dan toch maar A. speciaal voor jou Hylke… (goud mien jong!) 

 

________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

We gaan er weer voor: Stap in de Marderhoek! 
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Wat was het een feest vijf jaar geleden in de Marderhoek op  

7 november! Uit het hele land waren mensen gekomen om het 

evenement ‘De Marderhoek set de doarren iepen’ te beleven. In de 

afgelopen vijf jaar kregen we regelmatig de vraag wanneer we het weer 

gaan organiseren. Nu is het dan eindelijk zo ver: we gaan er weer voor!  

 

Zaterdag 8 november 2014 is iedereen weer van harte welkom om te 

komen kijken, luisteren, proeven en beleven in de Marderhoek. Overal 

staan weer deuren open en wordt iedereen uitgenodigd om de 

Marderhoek in te stappen. De opzet zal in grote lijnen hetzelfde zijn, 

maar wij als bewoners doen er alles aan om een ieder weer opnieuw te 

verrassen.  

 

Uiteraard is onze inzet ook deze keer voor een goed doel en wel voor 

stichting Kuychi, de regenboogkinderen in Peru. Een stichting met zeer 

betrokken mensen die kansarme kinderen en jongeren een toekomst 

bieden door middel van scholing en opleiding, goede voeding en 

voorlichting over persoonlijke hygiëne en verzorging. Op deze manier 

kunnen de jongeren zelf een bestaan opbouwen en de cirkel van de 

armoede doorbreken. De jongeren van de horecaopleiding runnen zelf 

een hotel/logement. Dus kom je eens in Peru, dan is het de moeite 

waard om daar een kijkje te nemen en te overnachten! 

 

Wij blijven voorlopig maar gewoon in Oudemirdum. We zijn veel te 

druk met de voorbereidingen om er weer een mooi evenement van te 

maken. Vanaf half twee is iedereen welkom en kan je genieten van de 

prachtige omgeving en de gezelligheid in alle schuren, maar als je 

optimaal sfeer wilt proeven, kom dan na schemertijd. Tot half negen zal 

alles een sprookjesachtig tafereel worden.  

 

Uiteraard hopen we op mooi weer maar ook bij slecht weer zal het goed 

toeven zijn op alle adressen. Tussendoor is het dan buiten misschien 

guur, maar daar wordt het binnen des te gezelliger van.  

 

Aan alle leeftijden wordt gedacht, van jong tot oud. En lukt het niet om 

de hele ronde te lopen of fietsen? Dan stap je toch gewoon in de trein of 
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huifkar! Er is geen reden om thuis te blijven en je komst zal zeker 

beloond worden met een leuke middag en/of avond!  

 

Kortom: hou je van lekker eten, muziek, drinken, toneel, 

streekproducten, ambachtswerk, landbouw, natuur, pony’s, koeien, 

leuke hebbedingetjes, kunst of een combinatie hiervan, kom dan op 8 

november op de fiets of lopend en ‘Stap in de Marderhoek’! 

 

Voor meer info: marderhoek.com en facebook.com/marderhoek 

 
Kleurplaat 

Er waren van het zomernummer mooie kleurplaten ingeleverd bij 

Bokma. 

http://www.marderhoek.com/
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De uitslag is:  1ste  prijs: Mirthe Bandstra    3 jaar 

                       2de.  prijs: Gerdine Boonstra  5 jaar 

                       3de.  prijs: Maurits Brandsma 9 jaar 

De winnaars kunnen hun prijsje ophalen bij Technisch Bedrijf Bokma. 

De kleurplaat van dit herfstnummer kan ingeleverd worden bij 

Kapsalon Grytsje. De kleurplaat vind je in het midden van dit 

Pompeblêd. 

 

Puzzelcompetitie 2014 

Ook de tweede ronde had iedereen weer een correcte uitwerking van 

zowel de kruiswoordpuzzel als de sudoku; gefeliciteerd!  

Met de inleverdatum was iets fout gegaan, het had 15 augustus moeten 

zijn. Mochten er alsnog oplossingen binnen komen, dan nemen we die 

de volgende keer mee.  

LATEN WE DIT AFSPREKEN: DE INLEVERDATUM VOOR DE 

OPLOSSINGEN VAN DE PUZZELS IS IN HET VERVOLG 

DEZELFDE ALS DIE VOOR  HET INLEVEREN VAN DE COPY 

VOOR ONS POMPEBLED! 

 

Er was deze keer ook een deelnemer uit Talmahiem, fantastisch!  

 

De mensen 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 “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 puzzeljaar 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 Zomer Kruiswoordpuzzel 

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

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5       
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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 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10  

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

Dhr. en Mevr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25 

Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De stand na de Zomer Kruiswoordpuzzel 

5 punten 
Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Mevr. S. Oosterhoff, J. Schotanuswei 88A 

Dhr.    I. Rienstra,  De  Grintfisker 16 

Mevr.  J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, Balk 

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr. H. Walinga,  Gaestwei 17 

 

 

De stand na de Zomer Sudoku  

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

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Dhr.    P. de Jong, Liemdobben 9 
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Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.    F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr.    J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 

Dhr.    R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

Dhr. en mevr.  K.L. van Ommen, Lege Leane 25 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De stand van de Zomer Sudoku 

1 punt 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16  

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

 

De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de sudoku 

vindt u elders in dit blad. Voor de inleveringdatum van de 

oplossingen zie de bovenstaande inleiding van de puzzelcompetitie 

2014; zoals altijd inleveren bij: 

 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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Recreatievolleyballers gezocht 

 
Nu de zomervakantie weer achter de rug 

is begint het volleybalseizoen weer. 

Waaronder ook het recreatievolleybal. 

Dit is volleybal voor degene die graag 

even een goed uur in de week wil sporten 

en het leuk en gezellig vindt om met een 

teamsport bezig te zijn. Er zijn geen 

wedstrijden aan verbonden. De trainingen 

zijn erg wisselend. Er is geen 

trainingsavond gelijk, en daardoor blijft 

het leuk. 

 

Omdat er een paar deelnemers zijn opgehouden zijn er nog maar 8 over 

en dit is wel heel erg krap. We zoeken daarom enthousiaste mannen 

en/of vrouwen.  

We zijn gestart op 4 september. 

We trainen op de donderdagavond 

van 20.00 tot 21.15 uur. (dit wordt 

misschien nog iets vroeger). Je 

bent van harte welkom. Wil je 

meer weten? Bel dan met Sjoukje 

Kramer; telefoonnummer 0514-

571785. 

 

 

Houd je niet van volleybal, maar 

wel van muziek, dan nodigt het 

Interkerkelijk Streekkoor van 

Oudemirdum (ISO) je op  

1 november 2014 uit voor een 

concert in samenwerking met het 

Jouster mannenkoor Cantate cum 

Gaudio in de Paadwizer te Balk    

         om 20.00 uur. 
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CliffRock 

 
In de laatste week van de bouwvak was alweer de tweede editie van 

CliffRock Open Air aan de beurt. Op zaterdag 9 augustus sloot ons 

rockfestival dit keer naadloos aan bij de reeds jaren succesvolle braderie 

van de ACO. Door het festival te beginnen met een talentstage vanaf 16 

uur konden alle aanwezigen na de markt aansluitend genieten van jonge 

aanstormende rockbandjes uit de regio. 

En die bandjes konden op deze manier mooi wat podiumervaring 

opdoen en daarnaast meteen een rockfestival  toevoegen aan hun band-

CV. 

Het evenementenplein was sfeervol omgebouwd tot een gezellige plek 

om te chillen en te genieten van muziek, van de drankjes en de snacks. 

Het was de eerste keer dat CliffRock een GRATIS talentstage had, zo 

vroeg op de middag. Dus daarom was waarschijnlijk de opkomst, 

ondanks het mooie zomerweer, niet heel erg groot. Toch waren de sets 

van Ancient Remedy, Senses Flow en 2Stroke zeer de moeite van het 

bekijken en beluisteren waard en vormden ze een mooie opmaat naar de 

grote bands die vanaf 20:00 uur los gingen. 

 

Gelukkig bleef de regen, die de hele week voorspeld was uit en werd 

het een fijne droge zomeravond met heerlijke temperaturen.  

De laatste echte zomeravond, zo bleek later...!! 

Toch kwamen er, ondanks volle campings en hotels in heel Gaasterland, 

niet zoveel bezoekers op ons rockfestival af. Aan de bands kon dat niet 

liggen... Bruckenbauer, the Flying Trashcans, Wavebreaker en 

Downbeat Maestro's. Deze bands spelen stuk voor stuk op de grotere 

festivals in binnen- en buitenland. De meesten hebben ook al gespeeld 

op de landelijke radio en regionale TV (denk aan Noarderwyn)! De wél 

aanwezige liefhebbers zorgden al heel snel voor een heerlijk sfeertje 

zodat de bands de pannen van de daken speelden. Ook de Plaatwerkers 

zorgden er dit keer weer voor dat tussen de bands in, de sfeer er bij het 

publiek goed in bleef. Deze Dj’s draaien niks digitaals. Ze werken nog 

met lekkere ouderwetse en originele platenspelers en zwarte elpees en 

singletjes! 
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Kortom.... het was uiteindelijk weer een memorabel avondje rock & 

roll, van space-rock tot rockabilly. Voor elk wat wils! En ook over de 

afterparty in café de Nostalgie werd nog geruime tijd nagepraat. 

We vinden het als organisatie wél erg jammer dat er niet meer "eigen 

mensen" kiezen voor CliffRock. Natuurlijk zijn er ook andere 

evenementen in de omgeving, keuze genoeg in de zomerweken! 

Maar daar moet je wel met de auto heen, dus dat heeft z'n extra kosten 

en andere beperkingen...! 

 

Maar goed, in samenspraak met het MFC-bestuur en Akse’s Catering is 

tijdens de evaluatie besloten om vast te houden aan dit concept en te 

vertrouwen op de mondelinge reclame rond CliffRock, die uiteraard op 

gang moet komen. We hopen daarom dat meer en meer Gaasterlanders 

in de laatste week van de bouwvak kiezen voor een lekker 

zomeravondje live rock&roll in eigen dorp! 

 

Daarom hier alvast de data:  

De winter(indoor)editie (CliffRock Below Zero) is gepland op 

VALENTIJNSDAG, 14 februari 2015 dus. En uiteraard pakken we 

rond dat thema ook lekker uit!! Niet alleen met hele fijne rockbands, 

maar denk daarbij ook aan bijvoorbeeld speed-daten, 

liefdesverklaringen live-on-stage en kissing corners!! De zomer-editie 

(CliffRock Open Air 2015) is gepland op 8 augustus 2015.  

 

Noteer deze data vast in je agenda en kom met z'n allen! Want alleen 

met veel publiek is CliffRock een blijvertje in Gaasterland!! 

 

Persbericht 
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Sander de Rouwe komt naar Nijemirdum 

 

Vorig jaar oktober werd door een werkgroep onder de naam ‘Meer met 

minder’ voor het eerst een avond georganiseerd met als voornaamste 

onderwerp het leven en werken van mensen in onze samenleving. Uit 

deze werkgroep is in april van dit jaar de stichting ‘Solewe’ ontstaan. 

Het begrip ‘Solewe’ staat voor ‘solidair in leven en in werken’. Met dit 

motto als uitgangspunt zijn de leden van de toenmalige werkgroep en 

dus nu stichting in januari 2014 met het opzetten van een maandelijks 

inloopcafé begonnen. Dit inloopcafé is onder meer opgezet om mensen 

zonder werk of die dreigen zonder werk te raken met elkaar en anderen 

in contact te brengen. Elke laatste vrijdag van de maand is het geopend 

in meestal ’t Doarpshûs te Nijemirdum van 9.00 tot 11.00 uur. Meer 

informatie hierover is te vinden op de website van de stichting.  

 

Nu is voor maandag 13 oktober 2014 het Tweede Kamerlid Sander de 

Rouwe door de leden van stichting ‘Solewe’ uitgenodigd. Hem zullen 

stellingen op het terrein van leven en werken worden voorgelegd. Op 

stellingen als ‘de werkdruk wordt de mensen steeds meer te groot. Wat 

doen we hieraan?’ zal zijn reactie gevraagd worden. Vervolgens is er 

voor de andere aanwezigen gelegenheid met het kamerlid hierover in 

discussie te gaan.  

 

De avond zal om 20.00 uur beginnen en wordt gehouden in ’t 

Doarpshûs te Nijemirdim. Een kwartier voor de aanvang zal de zaal 

geopend zijn. 
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