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Van de Bestuurstafel 
Zoals u ziet ben ik weer bezig in het bestuur. Toch ben ik er nog niet 

helemaal, want ik moet nog een aantal onderzoeken ondergaan in 

Groningen. Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen maanden aan mij 

heeft gedacht. 

 

Het bijna afgelopen jaar 

Het jaar 2014 is al weer bijna voorbij. Het Sinterklaasfeest is geweest 

en we maken ons op voor Kerst en oud én nieuw. De decembermaand is 

voor iedereen, ook voor het bestuur, altijd erg druk. Toch hoop ik dat 

we met z'n allen niet vergeten om in de Adventsperiode tijd vrij te 

maken en rust weten te vinden om na te denken over het wel en wee in 

de wereld en dat van ons zelf. 

 

Voor ons bestuur is het een goed jaar geweest, maar ook moest er veel 

werk worden verzet. Sinds de gemeentelijke herindeling en we Friese 

Meren zijn geworden, hebben wij meer zaken op ons bordje gekregen. 

Dat hield ook in dat we het afgelopen jaar voor veel vergaderingen 

werden uitgenodigd. We hebben altijd kunnen regelen dat er een paar 

van ons bij waren. 

 

Overleg met de gemeente 

Op 14 oktober hebben we overleg met de gemeente gehad. Daarbij 

waren aanwezig namens de gemeente de heer F. Veltman (wethouder) 

en de heer K. Knobbe. De vragen die we hadden waren o.a. 

- Perkjes: struiken eruit en gras erin, vervolgens komt er niets op. 

Verkeerd tijdstip ingezaaid. 

- Woningcontingent Oudemirdum. Geen huur- en starterswoningen 

beschikbaar, geen wonder dat dorpen vergrijzen. Ons dorp is niet 

aangewezen voor nieuwe woningen. Leefbaar houden dorpen, 

gemeentelijke voorschriften en heffingen. 

- Hoe kan een organisatie tegenwoordig nog een evenement 

organiseren? 

- De Belgenreed was de afgelopen zomer een te smal wandelpad. 

Volgend jaar mag de mais niet meer zo ver doorlopen en moet het goed 

te bewandelen zijn. 



 
3 

- De snelheid op de Jan Schotanuswei is nog steeds een probleem, er 

wordt soms met te hoge snelheid gereden. Daar kan de gemeente niet 

veel aan doen. 

 

A.E.D. 

De gemeente stopt met het onderhoud aan het A.E.D., Plaatselijk 

Belang is nu verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook wordt door de 

gemeente de opleiding voor het bedienen niet meer bekostigd. Om dit te 

kunnen dragen gaan we samenwerken met de buur Plaatselijke 

Belangen om de kosten te drukken. We krijgen namelijk steeds minder 

geld, en moeten steeds meer zelf betalen. 

 

Oudejaarsdag 

Bart Smink en Pier Gijzen hebben de organisatie van het carbid schieten 

weer op zich genomen. Bij deze alvast hartelijk bedankt, wat moeten we 

zonder vrijwilligers. Het carbid schieten is 's middags op het N.O.K. 

terrein. U bent van harte uitgenodigd om er bij te zijn. Na afloop is er 

voor de carbidschieters een hapje en drankje in het M.F.C. ‘s Avonds 

bent u vanaf 1.00 uur van harte welkom in het M.F.C. om elkaar een 

goed 2015 toe te wensen. 

 

Asielzoekerscentrum: hoe denkt het bestuur er over? 

Wij staan er in principe positief tegenover. Het aantal vinden wij teveel 

in verhouding met het aantal inwoners van Rijs. Wij hadden wel mee 

gewild naar de gemeente en het COA om te praten over bijvoorbeeld de 

leefbaarheid, volksgezondheid, openbare orde en onderwijs. Het gaat 

om de randvoorwaarden, waaronder deze mensen worden opgevangen. 

Dat hebben we ook meegedeeld aan het bestuur van Plaatselijk Belang 

Rijs, Mirns, Bakhuizen. Maar we zijn niet uitgenodigd. De gemeente 

zegt steeds dat ze geen partij is in deze afspraken, maar wij vinden van 

wel. Zij kunnen voorwaarden stellen aan het aantal en ook aan het 

economisch voordeel. Wij denken dan aan de middenstand in de dorpen 

en de werkgelegenheid voor mensen uit de omgeving. Het is bekend dat 

er in andere plaatsen ook voorwaarden worden gesteld. Ook is en blijft 

de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde in en om het 

asielzoekerscentrum. 
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Het is belangrijk dat de asielzoekers inzicht krijgen in de Nederlandse 

cultuur. Daar zijn vrijwilligers voor nodig en die zijn er in ons dorp 

altijd te vinden. Wij zijn trots op ons dorp. Het is al eeuwenlang een 

traditie van gastvrijheid, medemenselijkheid, respect voor vluchtelingen 

en kinderen. Al heel lang geleden werd hier aan Hugenoten een veilig 

onderkomen geboden. Maar ook aan Belgen in 1914 en na de Tweede 

Wereldoorlog aan Limburgers. Ook van 1954-1969 aan enkele 

honderden Molukkers. In Mooi Gaasterland werden " bleekneusjes" en 

later probleemjongeren opgevangen. Wij willen de asielzoekers die hier 

komen onbevooroordeeld tegemoet treden. 

 

Aan het eind van het jaar 

   Toen sprak Hij zacht 

      "Het worde licht" 

  En dat was het begin 

Heel dikwijls sta je er 

       vierkant naast 

Maar soms ook middenin 

    Zo zijn er veel meer     

    momenten van licht 

      Dan je soms ziet 

 

Voor iedereen een vredig, goed,  

gezond en hartverwarmend 2015! 

 

Marianne Visch 
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Karla Massink 40 jaar juf 
Ze is reislustig, sportief, creatief, maar omschrijft zichzelf als ‘zwart 

en wit’. Ze woont en werkt al jaren met plezier in Oudemirdum en 

staat dit jaar 40 jaar voor de klas! 

 

Al bijna 38 jaar woont Karla Massink in Oudemirdum. ‘Het is hier 

prachtig wonen en ik blijf zo betrokken bij wat er zoal in het dorp 

gebeurt. Daarnaast vind ik het fijn om tussen de middag even naar huis 

te kunnen.’ Het eerste halfjaar woonde ze bij mevr. W. v/d Zee, die toen 

nog in de Lege Leane woonde, daarna betrok ze één van de destijds 

nieuw gebouwde huurwoningen op de Flechtreed. Een jaar later, 

intussen getrouwd, verhuist zij naar de Brink en daar woont ze nog 

steeds met haar man Bennie en dochter Natasja. Natasja is recent 

afgestudeerd en woont weer tijdelijk thuis. Zoon Jordy woont samen 

met zijn vriendin Alicia in Lemmer. 

 

Het liefst is de kleuterjuf op reis waarbij ze flink cultuur kan snuiven. 

Haar vaste reismaatje is haar hartsvriendin, Annemiek de Jong. Sportief 

is ze ook. Ze doet aan Powerwalking en Zumba. Ze schrijft graag 

gedichten en hoopt ooit nog eens een gedichtenbundel uit te kunnen 

brengen. 

Karla had graag journalistiek gestudeerd, maar ze had destijds helaas 

het verkeerde vakkenpakket gekozen. Tweede keuze was: kleuterjuf! En 

… dat werd het! Ze ging naar de KLOS in Zwolle en daar heeft ze nooit 

spijt van gehad.  

 

De eerste maanden na haar afstuderen, begon ze met een deeltijd studie 

Psychologie en de hoofdakte Kleuteronderwijs. De eerste 

sollicitatiebrieven, drie tegelijk, leverden drie gesprekken en daarna drie 

banen op. Karla mocht kiezen tussen: Staphorst, Zwolle en Lelystad. 

Het werd Lelystad, omdat dit een experimentele basisschool was en alle 

ogen hierop gericht waren. Een goede leerschool voor een beginnende 

leerkracht.  

 

Na twee jaren Lelystad verlangde Karla terug naar het platteland. De 

eerste advertentie die ze tegen kwam was die van kleuterschool 

Bernewille in Oudemirdum.  
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Ze vroegen een hoofdleidster, dus solliciteerde ze en werd ze 

uitgenodigd voor een gesprek. Al vond men haar eigenlijk te jong voor 

die baan, in januari 1977, kon ze toch beginnen als hoofdleidster en 

later, na de samenvoeging met de lagere school, werd ze adjunct-

directeur van de Wâlikker. Deze functie bestaat intussen niet meer, 

maar de verantwoordelijkheid blijft.  

 

Op de vraag wat het onderwijs na 40 jaar nog steeds interessant maakt 

is het enthousiaste antwoord: ‘De kinderen! Elke dag geniet ik van die 

vrolijke, leergierige, enthousiaste kleuters. Ze geven mij enorm veel 

energie. Er zijn zo veel leuke momenten om op te noemen. Elke dag 

gebeurt er wel iets. Klein voorbeeldje: iedere ochtend bij het oplezen 

van de namen zijn er kleuters die niet “Ja juf” zeggen, maar “Ja super 

lieve juf”. Dat doet je echt wel wat. Goede herinneringen in overvloed!’ 

En in 40 jaar kun je veel herinneringen verzamelen. Karla schat dat ze 

in haar onderwijsjaren minstens 600 kinderen voorbij heeft zien komen. 

Het is niet alleen maar 

rozengeur en maneschijn 

geweest. De vervelendste 

periode, in al die jaren, was de 

verbouwing van de school 

twee jaar geleden. Het was 

stof happen en afzien. Omdat 

Karla last heeft van astma, 

ging haar conditie toen snel 

achteruit.  

 

Als antwoord op de vraag wat 

ze zou willen veranderen in 

het onderwijs, vertelde ze het 

volgende: ‘Ik zou het liefst zo 

snel mogelijk de 

administratielast in het 

onderwijs willen 

verminderen.  
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Ook pleit ik voor een aantal weken per schooljaar waarin er alleen les 

wordt gegeven, dus na schooltijd even geen vergaderingen, cursussen, 

enzovoort. Leerkrachten moeten plezier in het onderwijs blijven 

houden, dat stralen zij uit naar de kinderen.’ 

 

Maar als puntje bij paaltje komt, blijft onderwijs een geweldig vak: ‘Het 

is toch geweldig dat je een bijdrage mag leveren in de ontwikkeling van 

een kind? Dat geeft een enorme voldoening.’ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nierstichting
Van 14 tot en met 20 september is er gecollecteerd in Oudemirdum 

voor de Nierstichting. Deze collecte heeft € 598,27 opgebracht. 

Collectanten en gevers wil ik hartelijk bedanken. 

Mevrouw T. Boonstra – van Keulen is verrast met de speld voor 10 jaar 

inzet voor de Nierstichting. 

 

Om gezondheidsredenen moet ik stoppen met het coördinatiewerk voor 

de Nierstichting. Wie zou dit werk van mij over willen nemen? Ik hoor 

het graag. 

Mevrouw. H. Wiekel – Mellema 

 

Uitnodiging 

In december ben ik 40 jaar juf en dat wil ik graag vieren met oud-

leerlingen, ouders, (oud-)collega’s, familie, vrienden en andere 

belangstellenden. 

 

Hierbij nodig ik jullie uit om samen met mij feest te vieren op 

vrijdag 12 december in MFC ‘t Klif. 

 

Het feest, met muziek van Disco Silver, begint om 21.30 uur. 

Graag binnenkomst voor 22.00 uur.  

 

U kunt ook kiezen om op de receptie te komen (iets rustiger). 

Deze is van 20.00-21.00 uur. 

Cadeautip:                                 
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Vrijwilligers gezocht! 

 

 

 

Wie komt Bezoekerscentrum Mar en Klif versterken?  
Bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum is de afgelopen 

winter helemaal vernieuwd. De tentoonstellingsruimte is opnieuw 

ingericht, de winkel heeft een facelift gekregen en de kantoren zijn 

ook opgeknapt. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen 

helpen om het centrum mooi te houden (of nog mooier te maken!) 

en te zorgen dat het bruist van de activiteiten. 
Het centrum heeft een kleine kern van vaste medewerkers en wordt gelukkig 

gesteund door vele vrijwilligers. Maar extra hulp kunnen we goed gebruiken. 

Wat voor klussen zijn er bij ons zoal te doen:  

- Balie-ondersteuning: Het ontvangen en eventueel adviseren van bezoekers, 

bijhouden van voorraden, mooi presenteren van winkelmateriaal e.d.  

- Onderhoud: Allerlei klussen, van een wandje schilderen, spullen 

verhuizen, een deur repareren of juist een licht vervangen tot het 

onderhouden van de voortuin.  

- PR en communicatie: Het bijwerken van de website(s), het ondersteunen 

bij pr-acties etc.  

- Kinderactiviteiten: Het begeleiden van kinderactiviteiten, het ontvangen 

van schoolgroepen of kinderfeestjes in het gebouw of buiten in de natuur.  

Heb je belangstelling? Loop eens binnen, stuur een mailtje (info@marenklif.nl) 

of bel 0514-571777. 

mailto:info@marenklif.nl
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Stap in de Marderhoek 
Als je momenteel in de Marderhoek komt en je denkt: ‘wat zien die 

mensen er hier toch luchtig uit’, dan kan dat kloppen. Wij zijn 

namelijk nog een beetje in de wolken van 8 november.  

 

Wat hebben we een prachtige dag gehad: Een dag met bijna 2500 

vrolijke en blije mensen in de Marderhoek (uiteraard pas vanaf half 2, 

daarvoor was bij menigeen nog sprake van lichte stress en/of paniek). 

Het zonnetje bescheen alle glimmende potjes in de berm en een fris 

windje waaide tussen de wapperende overalls door. In de berm lagen 

1100 potjes glimmend te wachten op een brandend kaarsje en de 

vlaggen wapperden een ieder uitnodigend tegemoet.  

 

Om half twee barstte het feest dan echt los. Fietsers, wandelaars, 

treinreizigers en huifkarenthousiastelingen maakten hun ronde door de 

Marderhoek en de Dollen. Van boerderij naar boerderij gingen slierten 

mensen en er is heel wat afgekletst en bijgepraat onderweg. Was het ’s 

middags al een feest, toen de schemering zijn intrede deed werd het 

sprookje compleet. De mensen van de kaarsjesaansteekbrigade gingen 

aan de slag en wat was het weer een mooi gezicht! Als extraatje kwam 

de volle maan in al haar pracht als een hele grote gele bol aan de hemel. 

Niet alleen was de weg verlicht door de kaarsjes maar ook door licht uit 

alle hoeken van de wereld.  

 

De kinderen van de Wâlikker hebben hun best gedaan op de kijkdozen, 

geweldig! Van Friesland, dwars door Nederland, via Egypte naar 

Afrika. Vandaar een grote sprong naar Australië en direct door naar 

Amerika. Even een uitstapje naar de Noordpool om te eindigen in Peru. 

Bedankt, kinderen van de Wâlikker, voor jullie bijdrage! 

 

Er was een boel te zien, te proeven, te horen, te ruiken en te beleven. Ik 

denk dat heel Oudemirdum de eerste oliebol van dit jaar weer achter de 

kiezen heeft. En wat waren ze ook lekker!  

Had je dan de eerste twee adressen gehad en was de oliebol op, dan 

kwam je bij een stukje onvervalste boerenkunst: meer dan 100 meter 

waslijn met overalls.  
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Deze trok niet alleen zaterdag veel bekijks, ook zondag nog heeft 

menigeen de boerenwas nog op de foto gezet. Wat een prachtig gezicht 

zo in het zonnetje!  

 

Ook een nieuwigheid deze keer was de medewerking van 

toneelvereniging de Snypsnaren. Hadden we de vorige keer al een 

aantal leuke muzikale acts, nu hadden we naast de muziek ook driemaal 

een prachtig (kort) toneelstuk over een zeer belangrijke gebeurtenis uit 

de geschiedenis van de Marderhoek. Wij kwamen er achter dat een 

groot deel van de Oudemirdumers niet op de hoogte was van de 

gebeurtenissen van een aantal eeuwen geleden. Gelukkig heeft de 

toneelvereniging ervoor gezorgd dat een ieder nu kan weten hoe het 

toen gegaan is. En waarom je zo af en toe nog een verdwaalde kreet kan 

horen wanneer je door de Marderhoek loopt…. 

 

Alle adressen waren stuk 

voor stuk de moeite waard 

om te bezoeken: We hebben 

geprobeerd om er een 

afwisselend geheel van te 

maken, voor elk wat wils. 

Veel gehoorde opmerking 

was dan ook: wat leuk, op 

een kerstmarkt zie je bijna 

alleen maar vrouwen, hier 

zijn ook zoveel mannen! En 

dat was ook een het streven: mannen, vrouwen, kinderen, boeren, 

burgers en buitenlui een leuke middag/avond laten beleven en laten zien 

dat de Marderhoek bruist van de energie! En dat we natuurlijk op een 

van de mooiste plekjes van Gaasterland/Friesland/Nederland wonen.  

 

Daarnaast hebben we geprobeerd een zo breed mogelijk beeld te geven 

van de Marderhoek: een combinatie van moderne veehouderij, 

natuurbeheer, akkerbouw/bollenteelt maar ook het zelf maken van leuke 

en lekkere dingen. Hobby’s van onszelf zoals fotografie, schilderkunst, 

quilten, en het maken van decoraties, vogelvoerkunstwerken, yoghurt. 

Kortom: in de Marderhoek zitten we zeker niet stil! 
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Naast dat het organiseren van een evenement als dit erg goed is voor de 

onderlinge banden in de buurt en zeker ook voor het dorp, hadden we 

onszelf weer als doel gesteld om geld in te zamelen voor een goed doel. 

Ditmaal hebben we gekozen voor stichting Kuychi die verbonden is aan 

Ninos del Arco Iris: de kinderen van de Regenboog in Peru. Kuychi is 

de Nederlandse tak hiervan. Helena van Engelen is een aantal jaar 

geleden naar Peru vertrokken om zich daar in te zetten voor het lot van 

kansarme kinderen en jongeren. Inmiddels heeft ze een centrum draaien 

waar kinderen naar school gaan, jongeren een beroepsopleiding volgen 

en ook de ouders begeleid worden. Er waren daar veel problemen met 

armoede, werkeloosheid, alcohol en misbruik.  

 

Door bij de kinderen te beginnen (en ouders te begeleiden) kan de cirkel 

doorbroken worden en kunnen jongeren een zelfstandig bestaan 

opbouwen. Naast onderwijs wordt gezorgd voor goede maaltijden en 

persoonlijke hygiëne. Ook dokter en tandarts zijn belangrijke 

onderdelen. Bij het centrum hoort een hotel dat gerund wordt door 

studenten. Op deze manier worden ook inkomsten binnengehaald. 

Daarnaast is natuurlijk veel geld nodig. Wij zijn dan ook blij dat we een 

mooie bijdrage kunnen doen aan dit prachtige project. Met de markt 

hebben we meer dan € 10.000,- opgehaald! Het precieze bedrag is, 

tijdens het schrijven, nog niet helemaal duidelijk maar we zijn heel erg 

blij dat we over de € 10.000,- heen zijn gegaan. 

 

Dit hebben wij uiteraard niet helemaal alleen gedaan. Gelukkig waren 

er heel veel vrijwilligers die ons geweldig geholpen hebben. Wanneer ik 

hier namen begin te noemen ben ik bang dat ik mensen ga vergeten dus 

dat doe ik niet. Maar alle mensen die op de een of andere manier ons 

geholpen hebben: Heel erg hartelijk bedankt! Daar waren we erg blij 

mee! Naast alle vrijwilligers willen we ook alle sponsoren hartelijk 

bedanken. Via de sponsoren hebben we ook een mooi 

bedrag bij elkaar gehaald waardoor de kosten meer dan 

gedekt waren. Ook dit geld komt rechtstreeks ten goede 

aan stichting Kuychi. Nogmaals, onze hartelijke dank! 

 

Een hartelijke groet uit de Marderhoek 
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Oudemirdum Onderneemt 
Al sinds jaar en dag niet weg te denken uit Oudemirdum: Hotel 

Restaurant Boschlust. De oudere lezers weten het misschien nog wel: 

opgestart door de familie Bersee en later voortgezet door de familie 

Roosendaal. Daarna door de familie Agricola uitgebouwd tot een 

succesvolle horecaonderneming.  

 

Nu alweer 6 jaar, uitgebaat door midden veertigers Frank en Josette van 

den Brink. Samen met hun twee kinderen Sacha (13 jaar) en Michelle 

(20 jaar) besloten zij de overstap te maken. Het grootste deel van hun 

(werkzame) leven brachten zij door in Naarden. Maar het 

ondernemerschap begon te kriebelen en uiteindelijk werd het tijd voor 

de ultieme droom: een eigen restaurant, het liefst gecombineerd met een 

hotel. Het werd Zuidwest Friesland. Na een aanloopperiode waarin 

vooral Frank moest wennen aan de overgang van het westen naar een 

dorpje in Friesland, is het nu vooral plezier wat de klok slaat. Aan de 

hand van een aantal vragen willen we eens kijken hoe deze 

ondernemers in het leven staan! 

 

Noem 1 groot voordeel en 1 groot nadeel aan het eigen baas zijn. 

Frank: “Een groot voordeel is toch wel dat we niet zo vaak meer op 

visite hoeven bij schoonouders… hahaha!” Josette vult aan: “Maar 

eigenlijk is dat ook wel weer een nadeel hè. Je sociale leven is niet meer 

wat het geweest is. We zijn natuurlijk vaak druk met de zaak.” 

 

Hoe bevalt het om te ondernemen in een dorp als Oudemirdum? 

Voldoet het een beetje aan de verwachtingen? 

“Voor mij heeft het echt wel 2 jaar geduurd, voordat ik m’n plek 

gevonden had”, aldus Frank. “De overgang van het westen naar hier is 

echt heel groot. Ineens laat je ook alles achter hè! Je vrienden, familie, 

omgeving…” Josette was sneller gewend. Aangezien ze vroeger 

regelmatig is verhuisd, heeft ze minder moeite om zich aan te passen. 

Maar nu ze hier alweer 6 jaar zitten, zijn ze blij dat ze de stap hebben 

genomen. “Wat wil je nog meer; een prachtig bedrijf en Oudemirdum 

bevalt uitstekend!” 
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Wat zijn jullie hobby’s? En nemen jullie daar tijd voor? 

Josette: “Vroeger speelde ik korfbal, maar daar heb ik nu helaas geen 

tijd meer voor. Daarnaast wandel ik wel.” 

Frank: “Voetbal en dan in het bijzonder Ajax! Sinds jaar en dag heb ik 

een seizoenkaart. Nog steeds ga ik elke thuiswedstrijd kijken. Daarnaast 

zit ik in het jeugdbestuur van NOK. Dat is ook erg leuk!” 

 

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

Josette: “Ik zou het heel leuk vinden als er een kaas- en notenwinkel in 

het dorp was. Met kruiden en andere dingetjes enzo…” 

Frank: “Tsja… doe mij maar een ouderwetse platenzaak.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot nog enkele dilemma’s: 

Voor Frank: 

A Geen reukorgaan; B Smaakpapillen kapot; C Sacha voetbalt in 

Feyenoord 1. 

“Ik vind alles prima… alles mag niet meer werken… dan maar niks 

meer proeven… maar never nooit naar 010!!!” Zoals het een echte 

Ajacied betaamt, wordt het woord Rotterdam of Feyenoord niet in de 

mond genomen. 

 

 

Waar ben ik in 

godsnaam aan 

begonnen… 

NEE… Ik wil 

niet op de foto in 

It Pompeblêd… 
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A Doutzen Kroes; Michelle Obama; C Iemand anders, namelijk…. 

“Chantal Janzen… Dat vind ik echt een topper! Sorry Josette, maar daar 

heb ik wel een avondje ruzie voor over. Hahaha!” 

 
Voor Josette: 

A Professioneel schaatsster; B Actrice; C Model. 

“Pfff. Ik zou het echt niet weten. Als ik toch iets moet kiezen, dan zou 

het me erg leuk lijken om eens als hulpverlener in een 

ontwikkelingsland te werken.” 

 

A Christiano Ronaldo; B Mark Rutte; C Iemand anders, namelijk… 

“Cees Geel! Echt een prachtkerel vind ik dat! Die man heeft zo’n 

humor…” 

---------------------------------- 
 

Nieuws van de Oranjevereniging 
Het bestuur van Oranjevereniging Oudemirdum is alweer druk aan de 

gang om een leuk programma op te zetten voor 2015. 

2015 is een lustrumjaar! Dat betekent een week lang activiteiten voor 

jong en oud. 

 

Wij proberen daarom om in 2015 een GROTE OPTOCHT te 

organiseren. Wat zijn er in het verleden prachtige wagens gebouwd 

door de inwoners van Oudemirdum! Wij hopen dat het in dit 

lustrumjaar gaat lukken. Het is daarom van groot belang dat wij tijdens 

de jaarlijkse ledenvergadering weten of hier genoeg animo voor is. Er 

dienen minimaal zes grote wagens mee te rijden. Indien dit aantal niet 

wordt gehaald, zullen wij net als tijdens Koningsdag 2014 een 

kinderoptocht organiseren. 

 

Dus buurtverenigingen, vriendenploegen en hechte families: steek de 

koppen bij elkaar en ga deze uitdaging aan! Meld je voor 19 januari a.s. 

aan via: ovoudemirdum@gmail.com 

 

Het onderwerp voor de wagens is vrij. Het reglement voor de optocht is 

op te vragen via bovenstaand mailadres. Sinds de laatste grote optocht 

zijn er veel nieuwe jonge gezinnen in ons dorp bijgekomen.  
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Voor deze kinderen is het meedoen met een optocht een hele nieuwe 

ervaring. Waarschijnlijk hebben heit en/of mem zelf ook op een 

optochtwagen gezeten. Dat gun je de nieuwe generatie toch ook? 

 

Tot slot nog even dit: wij hopen op een grote opkomst tijdens onze 

ledenvergadering op maandag 19 januari 2015 om 19.45 uur in MFC  

it Klif (zie hieronder). Wil jij meedenken met het bestuur, of als 

bestuurslid deel uitmaken van deze gezellige groep? Dat kan! Wij 

hebben een vacature. 

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een geweldig begin van 

2015 en tot ziens bij de jaarlijkse ledenvergadering! 

 

Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum: 

Botsy Stegenga, Sietse Schilstra, Monique Clavel, Jaap Ovelgönne, 

Johannes Kelderhuis, Karst Hoogland en René Kok 

--------------------------------------------------------------------------- 
Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum nodigt alle leden uit voor de 

jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op: 

 

Maandag 19 januari 2015 

aanvang 19.45 uur 

in “MFC It Klif” 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 2014 en verslag secretaris 

3. Verslag penningmeester 

4. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar: Botsy Stegenga 

5. Ingekomen stukken 

6. Oranjefeest 2015 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Indien u een kandidaat weet als nieuw bestuurslid, of u wilt zelf graag ons bestuur 

komen versterken, meld u dan aan via mail: ovoudemirdum@gmail.com of meldt dit 

voor aanvang van de jaarlijkse ledenvergadering. 

 

Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum e.o. 

---------------------------------------------------------------------------

mailto:ovoudemirdum@gmail.com
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    OUDEJAARSBINGO 

       Op zaterdag 27 december 2014 

 

 KINDERBINGO Aanvang 14.00 uur 

 

 GROTE BINGO: Aanvang 20.00 uur 

 

Met knallende prijzen het oudejaar uit!! 

 

Hoofdprijs: Samsung LED TV 40 inch 

Andere prijzen: Magnetron, schommelstoel, koffer/hotelbon, dart set,  

                          diner bon en nog veel meer. 

Locatie: MFC It Klif in Oudemirdum  
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Aldemardum op syn best! 
 

Nieuw ‘jong’ talent voor toneel 

vereniging “Snypsnaren”. 

 

Wat in pronkjes hjir yn ús  

”Ald”mardum 

 

 

 

 

Wist u dat? 
- Geert Wiekel een dikke pluim verdient voor het NIET één maar twéé   

  keer NIETEN van ons mooie Pompeblêd! 

- Er in Rijs een nieuw AZC komt? Reuring by de buorren…  

- Deze rubriek vooral in het teken staat van de Marderhoek! 
 

 

Mevrouw Van der Veen heeft met haar 90 jaar nog steeds motorbloed 

door haar aderen stromen… 

 
 
Born to be wild… 

 

 

 

As dûmny Osinga net preekje kin, 

dan is hjir ús nije ynfaller: 

 

Nou, dat is dan afgepraat!           
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Wat was het weer een geweldig opgezet evenement “Stap in de 

Marderhoek”. 2500 bezoekers! Wat een succes… 

 

 

100 boeren en boertjes  

een dag zonder overall 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grootste uitdaging 

in het leven van Martha 

de Jong is volbracht. 

De hele Marderhoek 

voorzien van 

broodnodig licht.  

De hamvraag is: Wat 

speelt er op dit moment 

door Martha’s hoofd? 

“Heden minsken… Hie 

ik thús de stoofparren 

no wol of net op ’t fjoer  

 set??” 

Oeh en straks noch mei Piet yn it waar sjen, tsjin de tiid dat we ite 

kinne, binne we hast wer oan’t melken ta!  
 

Wy sjogge al wer út nei 2019!!!
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Kleurplaat 
Er zijn vier herfstkleurplaten ingeleverd bij Kapsalon Grytsje. Iedereen 

krijgt dit keer een prijs: 

Jadira 6 jaar 

Maaike Brandsma 11 jaar 

Albert Boonstra 8 jaar 

Floor Kooistra 8 jaar 
 

De winnaars kunnen hun prijsje ophalen bij Kapsalon Grytsje. 

De kleurplaat van dit winternummer moet ingeleverd worden bij de 

Troefmarkt. De kleurplaat vind je in het midden van dit Pompeblêd. 

 

Puzzelcompetitie 2014 
Ook de derde ronde had iedereen weer een correcte uitwerking van 

zowel de kruiswoordpuzzel als de sudoku, best knap want de sudoku 

was pittig deze keer! Een aantal deelnemers van de competitie 

gebruikten weer een prachtige kaart voor hun oplossing, erg leuk! Er 

waren ook positieve reacties op de vernieuwde “omslag” van ons 

Pompeblêd, bedankt.  

 

Ten onrechte stond mevr. Keulen - de Vries de vorige keer bij de 

totaalscores van 5 punten, dat had bij de 10 moeten zijn. Excuses!  

 

Voor 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! 
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De stand na de Herfst Kruiswoordpuzzel 

 

15 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 

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. B. Kruitbosch - Walinga, Lysterfanger 3 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10  

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 

 

10 punten 

Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 

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

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

 

5 punten 

Mevr. S. Oosterhoff, J. Schotanuswei 88A 

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Mevr. J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, Balk 
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De stand na de Herfst Sudoku       Oplossing Herfst Sudoku 

 

3 punten 

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

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Dhr.    P. de Jong, Liemdobben 9 

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 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  G. Witteveen, Huningspaed 23 

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

 

2 punten 

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

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

 

1 punt 

Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16  

 

De uitwerking van de herfstkruiswoordpuzzel en ook die van de 

herfstsudoku vindt u naast de puntenoverzichten. De oplossingen van de 

winterpuzzels kunnen worden ingeleverd tot 15 februari 2015 bij: 

 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9 

8567 LA Oudemirdum 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
 

 

 

 

 
     

4  3 9 6 1 7 2 8 5 

8 5 1 9 4 2 6 3 7 

6 2 7 3 8 5 1 9 4 

1 9 3 7 6 4 8 5 2 

2 4 8 1 5 9 7 6 3 

5 7 6 8 2 3 4 1 9 

9 6 4 5 7 8 3 2 1 

7 8 5 2 3 1 9 4 6 

3 1 2 4 9 6 5 7 8 
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Winter Sudoku 
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De buurt als “werkplaats” voor uwe hobby 
Samen met Plaatselijk Belang en de buurtverenigingen is Timpaan 

Welzijn in Oudemirdum bezig met het project Samenredzaamheid. 

Samenredzaamheid gaat uit van de kracht en kwaliteit van de burger en 

wat daarmee voor het dorp gedaan kan worden. Dat klinkt nogal 

abstract, maar komt feitelijk neer op de vraag: “Wat kunt u doen om uw 

dorp of buurt nog leuker te maken”. Kleine projecten en activiteiten die 

uitgaan van bewoners zorgen er voor dat wonen in een dorp of wijk 

leuk blijft. Dat er eens iets te doen is voor de kinderen, of voor de 

volwassenen. Kleine activiteiten, voor en door de buurt. 

 

U heeft in oktober de folder “De buurt als werkplaats voor uwe hobby” 

ontvangen. Soms in de brievenbus, vele keren hebben we aangebeld. 

Daarin wordt gevraagd wat u voor het dorp kan doen.  

Met vele inwoners zijn er gesprekken gevoerd en dat heeft geresulteerd 

in een zogenaamde “broedavond”, die in oktober in It Klif is gehouden. 

Een bijeenkomst waar gesproken is over wat voor het dorp gedaan kan 

worden en wie wat wil doen. We moeten eerlijk toegeven dat het niet 

druk was, maar de mensen die wel aanwezig waren kwamen met hele 

mooie ideeën.  

 

Op de broedavond is het plan opgevat om de behoefte te peilen naar een 

drietal activiteiten: bloemschikken, natuurfotografie en een 

boodschappenhulpdienst. Dankzij de buurtverenigingen is onderzocht 

of er behoefte is aan dergelijke activiteiten. Immers, als er geen 

behoefte is, hoeft er ook niet worden begonnen met de organisatie. In 

verband met de deadline voor het inleveren van kopij voor het 

Pompeblêd kunnen we in dit nummer niet vertellen wat de uitkomsten 

zijn. Echter, als alles goed verlopen is starten we in januari met de 

activiteiten. 

 

Meer informatie over Samenredzaamheid kunt u krijgen bij Sandra 

Ordelman (06-20136532) of Jan Posthumus (06-52625257)   
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Oudemirdum door de eeuwen heen 
Allemaal wonen of woonden we in Oudemirdum, of hebben we in ieder 

geval wat met het dorp. Maar hoe komt Oudemirdum eigenlijk aan zijn 

naam? Voor deze rubriek zijn we daarom de historie ingedoken. 
 

Oudemirdum / Aldemardum 

De oudste zekere vermelding van onze dorpsnaam is Mordum (in het 

jaar 1245). In 1325 vinden we Merdum, in 1328 Mairden en in 1336 

Maerdum. Aan het eind van de 14de eeuw is waarschijnlijk de 

dochternederzetting Nijemirdum ontstaan. Er werd toen gesproken over 

‘dat dagelix gerecht van Oudemardder Gheest’. Dat gebied wordt ook 

Merdereland (1456) genoemd en vormde de basis voor het latere 

Gaasterland. In 1407 luidde onze dorpsnaam nog Merden, maar in 1462 

is dat Oudemerdem. Een Friese variant uit de vijftiende eeuw is 

Aldemerden. In de dorpenlijst van 1505 luidt de naam Oldemardum, die 

variant vinden we ook weer terug in 1664. Rond 1700 schreef men 

Oldemerdum. Vanaf de negentiende eeuw wordt Oudemirdum het 

meest gebruikt. 

 

Het is onzeker of, zoals wel verondersteld, de namen Meretha (1148) en 

Merthen (1152) naar Oudemirdum verwijzen. Merthem uit 1313 

verwijst wel zeker naar ons dorp in Gaasterland. Diepgaand onderzoek 

naar de kerkelijke bezittingen uit die tijd zouden wellicht een oplossing 

in deze kwestie kunnen bieden. In de negentiende eeuw worden onder 

ons dorp verscheidene buurtschappen genoemd. Elfbergen, Hoiteburen, 

Merderhoek, Spitsbergen en Vierhuizen. 

 

Het eerste gedeelte van de huidige naam is oud. Het tweede komt 

volgens de meeste onderzoekers van het Germaanse Marithja  

(=merengebied). Dit verwijst naar de moerassen ten zuiden van het 

huidige Gaasterland. Deze moerassen zijn in de Zuiderzee opgegaan.  

Mogelijk is ons dorp toen de Zuiderzee groter werd, met behoud van de 

oude naam, verhuisd naar het huidige hoger gelegen gebied. 

 

De volgende keer in deze rubriek meer over onze bijzondere 

straatnamen, zoals het Huningspaed. 
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In de spotlights - verenigingen uit Oudemirdum 

Oudemirdum kent een groot aantal verenigingen. Van de 

Oranjevereniging tot de begrafenisvereniging en van sportverenigingen 

tot de toneelvereniging. In deze vaste rubriek willen we iedere keer een 

vereniging naar voren laten komen. Wat doen zij zoal, waarom hebben 

de leden een passie voor hun vereniging en hoe actief zijn de 

verenigingen? We trappen af met de damvereniging. 

 

De damvereniging of beter gezegd ‘De damclub’ is rond 1949 in 

Oudemirdum ontstaan. Momenteel telt de club twaalf actieve leden. 

Iedere dinsdagavond komen deze twaalf mannen bij elkaar in het 

dorpshuis van Oudemirdum. (De damclub kent momenteel geen 

vrouwelijke leden). Eén van die twaalf is Jakob Folkertsma. Jakob is 43 

jaar, woont samen met zijn vrouw en dochter op de Bûterkamp en is nu 

al ruim 29 jaar lid. 

Op de vraag of dammen niet ontzettend 

suf is, antwoordt Jacob volmondig nee. 

“Dammen is een prachtige sport. Ik 

was veertien jaar toen ik mij 

aanmeldde bij de club. Ik ging van de 

basisschool af, dus het schooldammen 

hield op. Ik wilde graag verder met 

dammen, dus ik sloot mij aan bij de 

damclub.” Volgens Jakob kun je veel uit een partij halen en kun je ieder 

jaar progressie maken. Naast de gezelligheid, zorgt de vereniging 

volgens Jakob ook voor een groepsgevoel. “We delen dezelfde passie 

en doen dat waar we plezier aan beleven. Dit creëert een echt 

saamhorigheidsgevoel.”  

 

Om lid te zijn van de damvereniging moet je wel één belangrijke 

eigenschap beheersen: geduldig zijn. Een partij duurt gemiddeld drie tot 

drieënhalf uur. “Kijk, als een potje na een half uur al klaar zou zijn, dan 

zou er ook niets aan zijn”, legt Jakob uit. Eén van de mooiste 

herinnering uit Jakob zijn damcarrière is die van 20 jaar geleden. “Ik 

won de competitie, dus ik mocht tegen Johannes van der Goot, de 

winnaar van Nijemirdum, spelen.  
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Al snel kwam ik twee schijven voor te staan. De pot duurde vier uur, 

maar ik heb gewonnen. Spelen tegen zo’n topper vergeet je nooit meer.” 

 

Een echte tactiek heeft Jakob niet. “Natuurlijk heeft het dammen alles te 

maken met een goed denkvermogen en is het belangrijk om vooruit te 

kijken, maar in het dammen moet je soms ook wat geluk hebben.”  

  

Volgens Jakob kan de vereniging wel wat nieuwe leden gebruiken. “We 

hebben te maken met vergrijzing binnen onze club, de gemiddelde 

leeftijd ligt momenteel boven de 50.” Hij maakt dan ook meteen van de 

situatie gebruik en voegt er aan toe: “Voor iedereen die denkt: ‘die 

damclub, dat lijkt me leuk’, kom eens langs! We dammen iedere 

dinsdagavond vanaf 20:00 uur. Iedereen mag erbij, je hoeft geen ster te 

zijn.” Alleen een beetje geduld, misschien. Maar zelfs dat kun je leren. 

 

Wilt u ook een keer met uw vereniging in It Pompeblêd? Mail dan naar 

pompebled@oudemirdum.nl 

 

 
-------------------------------------------------- 

 

 

Tige Tank!! 
Langs deze weg willen we graag iedereen hartelijk bedanken voor de 

kaarten, bloemen, bezoekjes en belangstelling. Het doet ons allen goed. 

Na een lange periode van goede zorg in Revalidatie Friesland heeft heit 

nu een huis toegewezen gekregen op de Lege Leane in Oudemirdum. 

Hiervoor willen wij Familie Jaarsma hartelijk danken. 

Wij hopen dat heit begin volgend jaar weer in Oudemirdum komt te 

wonen. 

Nogmaals iedereen bedankt! 

 

Groeten Klaas, Berber, Janna en Annick Hamstra 

 

 

 

 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Beginnerscursus EHBO 
De EHBO verenigingen van Lemmer hebben de EHBO verenigingen 

van Bakhuizen, Balk, Koudum en de dorpen richting Tjeukemeer 

benaderd om te proberen in januari-april 2015 een beginnerscursus 

EHBO te organiseren. Per vereniging hebben we namelijk onvoldoende 

kandidaten om dat op eigen houtje te doen. Lemmer neemt het 

voortouw dus zal de cursus dáár gegeven worden. De cursus zal uit 8 

avonden bestaan. Alle onderwerpen uit het Oranje Kruis boekje zullen 

aan de orde komen. Daar horen reanimeren en het bedienen van de 

AED natuurlijk ook bij. Kosten per cursist zijn € 205,-. Na afloop van 

de cursus kan iedereen lid worden van de EHBO vereniging naar keuze. 

Hebt u belangstelling om de cursus te volgen? Neem dan z.s.m. contact 

op met Idzard Pruiksma (email: idzardpruiksma@gmail.com / tel.  

06-43698540) of Feike Stegenga (email: feike_stegenga@hotmail.com / 

tel. 06-11191684).  Zij zullen dan zorg dragen voor verdere 

afhandeling, in samenwerking met bovengenoemde verenigingen. 

 

Onze vereniging in Oudemirdum heeft op dit moment 49 leden. We 

hebben allemaal zojuist de jaarlijkse herhalings-/opfriscursus gevolgd. 

Voor het tweede jaar kan dat bij ons als avondcursus óf als  

1-dagscursus. De avondcursus beslaat 4 avonden in oktober/november. 

Voor de 1-dagscursus kan men één van twee opvolgende zaterdagen 

kiezen, gewoonlijk in de eerste helft van november. De cursussen 

worden gehouden in het MFC. Als vereniging bieden we onze diensten, 

tegen een kleine vergoeding, aan bij de verschillende evenementen die 

jaarlijks in en om Oudemirdum plaats vinden. Ieder lid wordt geacht 

daaraan mee te doen, meestal 2 keer een periode van een uur of drie 

waarbij altijd in teams van minstens twee EHBO-ers wordt opgetreden. 

Zo kunnen we de contributie laag houden en hebben de leden de 

mogelijkheid om, waar en wanneer nodig, hun kennis in praktijk te 

brengen. Gelukkig beperkt zich dat meestal tot het verzorgen/verbinden 

van kleine wondjes en het uitzuigen van wespenbeten. Maar ook deze 

hulp wordt altijd zeer op prijs gesteld. 

 

Nadat u de beginnerscursus hebt gevolgd begroeten we u graag als 

nieuw lid van EHBO Vereniging Oudemirdum. 

  

mailto:idzardpruiksma@gmail.com
mailto:06-43698540
mailto:feike_stegenga@hotmail.com
tel:0611191684
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Cliffrock Below Zero 2015 

Ooit begonnen als een poging om wat leven in ons nieuwe MFC It Klif 

te brengen, is in 2011 CliffRock ontstaan. Enkele dorpsgenoten zag in 

het ontbreken van kwalitatief goede live-bands - die het alom bekende 

feesttentniveau zouden moeten overtreffen - als een gat in de markt, 

vooral in de donkere en stille wintermaanden na oud en nieuw. 

Inmiddels zijn we drie Below Zero-edities en twee Open Air-edities 

verder en lijkt het er op dat de bekendheid van en animo voor CliffRock 

in de wijde omgeving van Gaasterland telkens toeneemt!!! Ook de 

komende editie CliffRock Below Zero 2015 trekt hopelijk weer een 

breed publiek, van 16 tot 86 zeg maar. Want Rock & Roll is nou 

eenmaal niet voorbestemd voor een kleine leeftijdsgroep.... R&R is van 

iedereen! En als je dat dan combineert met een speciale datum, tsja... 

dan kan de komende aflevering eigenlijk bij voorbaat al niet meer stuk! 

  

De eerstvolgende editie is op......zaterdag 14 februari 2015, oftewel: 

VALENTIJNSDAG!!! Leg dit nu al vast in je agenda! 

  

Hou je van Rock & Roll? Komen! 

Hou je van een meisje, maar durf je haar dat niet te zeggen? Komen! 

Hou je van een jongen, maar durf je hem dat niet te zeggen? Komen! 

Wil je je vent of meisje verrassen op een originele manier en 

romantische manier? Komen!  

Ben je het blauwtjes lopen he-le-maal zat? Komen! 

  

De organisatie heeft allerlei ludieke, originele en romantische "specials"  

bedacht om CliffRock Below Zero 2015 steaming hot te maken, geloof 

ons maar!!! Hoe dan? Volg vanaf nu www.facebook.nl/cliffrock en hou 

de folders en posters die binnenkort verschijnen, in de gaten! 

  

In het kader van "Less is More" hebben we in februari TWEE echte top-

rockbands in plaats van de gebruikelijke VIER. De namen kunnen en 

mogen we nog niet noemen maar geen nood..... het dak gaat er af!!! 

Meer nieuws hierover binnenkort!!! 

 

Een love-hug van de organisatie van CRBZ15 
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Polletje kruid 
Dit keer behandel ik een kruid en een specerij. We gaan het namelijk 

hebben over kaneel. Kaneel komt uit de kaneelboom. Deze boom kan 

wel 10 meter hoog worden en groeit in Sri Lanka. De gedroogde 

binnenbast van de kaneelboom behoort tot de oudste aromastoffen van 

de wereld. Er zijn verschillende soorten kaneel. Ceylon kaneel is de 

geurigste soort en wordt het meest gebruikt in Europa. Een verwante 

soort hiervan is de Chinese kaneel. Dit gebruikte men al 2700 v. 

Christus. Hier in Europa werd kaneel pas in de middeleeuwen ontdekt. 

 

De binnenbast van de kaneelboom wordt losgemaakt en van kurk en 

buitenste lagen ontdaan. Zes tot tien binnenlagen worden in elkaar 

geschoven en zo ontstaat het kaneelstokje. Wij kennen vooral 

kaneelthee en kaneel in de appelmoes en de peertjes. Maar ook in de 

koffie, gebak, kerstdrankjes of in een mooi herfst- of kerstbakje kan 

kaneel worden gebruikt. 

 

Kaneel stimuleert de spijsvertering en is krampwerend en heilzaam bij 

diarree. Kaneel is een eetlust opwekkend specerij. Het is ook een goed 

middel bij griep en 

verkoudheid en kan dan 

samen met 

pepermuntkruid en 

vlierbessen worden 

gebruikt. Omdat het een 

verwarmend kruid is, 

helpt het ook bij 

reumatische pijnen. Het kaneelstokje is zelfs werkzaam bij schimmels 

en wordt soms toegevoegd aan middelen tegen candidiasis. 

Waarschuwing gebruik geen kaneel als je zwanger bent. 

 

Bij verkoudheid kan je van kaneel een aftreksel maken voor thee. Kook 

600 ml water, giet dit vervolgens in een stenen theepot samen met 25 

gram van het gedroogde kruid. Laat het 5 tot 10 min trekken en haal de 

kaneel er uit. Drink hiervan 2 tot 3 kopjes per dag, kinderen de helft.  
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Je kunt de thee ook als kompres gebruiken bijvoorbeeld bij reumatische 

pijnen. Er worden ook goede kaneel oliën verkocht, lekker voor in het 

oliebrandertje. Goede merken zijn Jacob Hooy en Chi. 

 

Kaneelrecepten 

Griekse honingtaart 

Ingrediënten: 

100 gram bloem              75 gram boter        100 gram kwark 

50 gram honing               50 gram suiker       2 losgeklopte eieren 

½ afgestreken theelepel kaneel, suiker en kaneel om te bestrooien 

 

Zeef de bloem en roer er de in vlokken gesneden boter door. Kneed dit 

mengsel tot een soepel deeg en bekleed er een ondiepe boterkoekvorm 

mee. Meng nu de kwark, honing, suiker en kaneel goed door elkaar en 

klop de eieren er door. Strijk dit mengsel uit over het deeg. Bestrooi het 

met wat suiker en kaneel. 30 min. bij 170 graden C matig warm-bakken 

en koud serveren. 

 

Honing peertjes 

Schil 1 kilo stevige handperen, snij ze doormidden en verwijder de 

klokhuizen. Leg ze in een beboterde ovenschaal en giet er een mengsel 

van 3 eetlepels boter, 12 eetlepels honing, 4 eetlepels citroensap en 

kaneel er overheen. Laat de boter smelten op laag vuur, doe de honing, 

citroensap, kaneel erbij en giet dit over de peertjes. Bak ze nu in een 

oven ongeveer 20 minuten bij 170 graden. Eet ze koud of warm met 

slagroom of ijs. 

 

Kandij-appelschijfjes 

Schil 4 zure appels, verwijder de klokhuizen en snij ze in schijfjes. 

Smelt 50 gr roomboter in een steelpan, doe de appelschijfjes hierin en 

bestrooi het met 4 eetlepels bruine basterdsuiker, voeg 50 gr rozijnen en 

een ½ theelepel kaneel toe en laat alles 30 minuten sudderen. Wel af en 

toe roeren. Dien de schijfjes op met zure room en geraspte chocolade. 

 

Tot de volgende keer, groet Jetje 
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44 

  



 
45 

Kerstfeest 
Deze keer niet alleen een gedicht over Kerst, maar op papier geschreven 

gedachten van een bijna gepensioneerde politieman over hoe belangrijk 

het is wanneer je je gedragen weet door het Licht. Over hoe belangrijk 

het is wanneer je iets voor een ander kan betekenen, hoe belangrijk het 

is wat een ander voor jóu kan betekenen. Dat geldt niet alleen voor de 

man uit dit verhaal, dat geldt voor ons allen. Of wij nu in Amsterdam 

wonen of in Oudemirdum. Of wij nu bakker zijn, arts of huisvrouw... 

 

Gedachten in de nacht; je moet wel kijken! 

 

Vannacht kon ik de slaap niet goed vatten. Binnenkort stop ik met 

werken en wie weet verhuizen wij naar Stavoren, Gerrie haar 

geboorteplaats. Een zeker einde en een nieuw begin. Wat wil ik delen 

wanneer ik afscheid neem van die vele collega’s met wie ik in 

Amsterdam – zo ver van hier maar ook zo dichtbij – veel heb 

meegemaakt in het politievak, vroeg ik mij af. 

 

De laatste maanden loop ik ’s morgens vanaf de Schreierstoren naar het 

stadhuis, waar ik tijdelijk werk. Ik kies vaak de route over de Oude 

Zijds Kolk om dan via de Zeedijk, de Nieuwmarkt en de 

Jodenbreestraat aan te komen op mijn werk. De laatste weken neem ik 

de tijd en merk dat de schoonheid van de stad, zo vroeg, zich steeds 

meer voor mij opent. Regelmatig maak ik foto’s om de beelden vast te 

kunnen houden. 

 

Toen ik pas geleden op het juiste tijdstip op de hoek met de Zeedijk 

kwam, met prachtig zicht op de Oude Kerk (Anno 1306) werd ik 

buitengewoon verrast door haar carillon. Over de Oudezijds 

Achterburgwal klonken de klanken van het prachtige lied van Huub 

Oosterhuis. ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin 

wij staan’ (Lied 601 van het liedboek). Ik bleef staan luisteren tot aan 

het einde van deze klanken de grote klok eenmaal sloeg op het vroege 

halfuur.  
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Vannacht kon ik de slaap niet goed vatten. Mijn gedachten dwaalden 

door de oude binnenstad van Amsterdam. Steeds meer herinneringen 

kwamen boven aan deze omgeving, zeg in een cirkel van ongeveer één 

kilometer rond de Oude Kerk. Jaren was het mijn werkomgeving.  

Van bestrijding van de handel in verdovende middelen en de uitbuiting 

van jonge vrouwen in de prostitutie tot geweldsdelicten met 

afschuwelijke gevolgen.  

 

Als 18 jarige jongen uit West Friesland liep ik er in uniform in een 

wereld die zich voor mij opende en waarvan ik het bestaan niet had 

kunnen vermoeden. Ik weet nog hoe ik onder de indruk was van de 

schoonheid van een jonge prostituee uit Zuid Amerika met wie ik vaak 

een praatje maakte. Zo vaak had ik het gevoel dat zij in die wereld niet 

thuis hoorde. Ik zag stadgenoten, soms gemeenteleden, aankloppen bij 

prostituees en draaide mij om omdat ik uit zelfbescherming geen 

getuige wilde zijn van de volgende stap. Een stadgenoot die daar vaak 

rondliep met een sporttas bleek niet, zoals ik verondersteld had, een 

sportschool te bezoeken maar werkte er als ‘etaleur’. Hij verkocht aan 

nieuwe prostituees uit het Oostblok pikante lingerie en verdiende er zo 

wat bij.  

 

Vannacht kon ik de slaap niet 

goed vatten en dacht aan die jonge 

jongen, kind van rijke ouders, die 

de strijd om op eigen kracht een 

gelukkig leven te kunnen leiden 

had opgegeven en in 

aanwezigheid van zijn vriendin en 

mij en mijn collega, stierf aan een 

overdosis harddrugs. En aan die 

Surinaamse verdachte die vertelde 

over zijn opvoeding door zijn 

moeder en zijn lidmaatschap van 

de Evangelische 

Broedergemeente.  
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Toen ik hem vroeg of hij wist wie een jonge ingenieur bij een beroving 

nabij het Centraal Station had dood gestoken en een beroep deed op zijn 

rechtvaardigheidsgevoel, ontkende hij in eerste aanleg de dader te 

kennen. Na enige tijd vroeg hij een bewaker in het cellenhuis mij te 

waarschuwen en hij schreef de naam van de dader op een blaadje. De 

dader werd aangehouden en veroordeeld. 

 

En natuurlijk dacht ik aan de collega Peter Lugten van het bureau 

Warmoesstraat die midden op de Zeedijk werd doodgestoken door een 

doorgedraaide gebruiker. Peter woonde op een woonboot in Broek in 

Waterland en genoot van de natuur in Waterland.  

 

Ook kwamen Ria, Gerrie en Wietske in beeld die al zoveel jaren met 

een groep vrijwilligers in de Cleft tegenover de Oude Kerk een 

ontmoetingsplek creëerden waar dak- en thuislozen altijd weer terecht 

konden voor een moment van rust, warmte, iets te eten en soms 

onverwachte ontmoetingen tijdens een goed gesprek. Samen met een 

collega van het Leger des Heils begeleidden zij de zwervende ‘ome Jan’ 

in het OLVG naar het einde van zijn leven en begroeven hem op 

waardige wijze in het bijzijn van mensen van de straat op Sint Barbara. 

 

Al die gebeurtenissen brachten mij in een diepe donkere depressie, maar 

uiteindelijk overwon het aanhoudend licht. Vaderlijk licht, een steevaste 

schouder droeg mij verder in mijn leven. Licht dat door mensen tot mij 

kwam. 

 

Vannacht kon ik de slaap niet vatten en ik besefte intens hoe goed het is 

geweest om al die dingen op mijn levenspad te hebben ervaren en voor 

mensen iets te kunnen betekenen. Samen met al die anderen die vaak 

onzichtbaar licht brengen in dit donkere deel van Amsterdam. Zo veraf 

maar ook zo dichtbij.  

 

Piet Keesman 
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UITNODIGING KERSTCONCERT 

 

door 

Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum 

in de Fonteinkerk op 21 december 2014 om 20.00 uur 

 

organist: Martin de Jong 

 

algehele leiding: Harm van Zuiden 
 

 

Aan het licht  

Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan  

koud, één voor één, en ongeborgen, licht overdek mij, vuur mij aan.  

Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn  

niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.  

 

Licht, van mijn stad de stedehouder, aanhoudend licht dat overwint.  

Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.  

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt  

waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.  

 

Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft.  

Veelstemmig licht, om aan te horen zolang ons hart nog slagen geeft.  

Liefste der mensen, eerstgeboren, licht, laatste woord van Hem die 

leeft.  

 
(tekst: Huub Oosterhuis)  
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Nijs fan ús toanielferiening Snypsnaren 
Op zaterdag 8 november maakte toneelvereniging Snypsnaren een 

uitstapje naar de Marderhoek. Daar hadden de enthousiaste bewoners 

van de Marderhoek voor de tweede keer hun geweldig leuke en 

gevarieerde 'open schurenroute' georganiseerd. 

 

Met een aantal vaste spelers, onze vertrouwde licht- en geluidsmannen 

én nieuwe, jonge talenten, speelden wij een eigen bewerking op de 

geschiedenis: de Marderhoek is een mooi en rustig stukje Gaasterland, 

aan de boorden van het IJsselmeer, maar ooit, in de 16e eeuw, was het 

plotseling gedaan met die rust. Daarvan is in oude geschriften verslag 

gedaan. De toneelvereniging bewerkte dit gegeven en gaf aan die 

geschiedenis een kleine twist. 

 

De bezoekers hadden de kans om dit toneelstuk, op drie momenten te 

bewonderen. De derde, tevens laatste voorstelling, was een groot 

succes: de tent was vol! 

 

Naast het uitstapje naar de Marderhoek, gaan de voorbereidingen voor 

het toneelstuk in maart 2015 natuurlijk gewoon door. ‘Om it libben fan 

Lyske’ is de titel van de klucht, geschreven door John Patrick en 

vertaald door Roel 

Klijnstra. Dit jaar een stuk 

met minder spelers, maar 

met meer regisseurs. 

Romke Gabe Draaijer 

krijgt assistentie van 

Siemie Vogelzang en 

Tjalina Bokma. De spelers 

die voor u in actie komen 

zijn Annie Vogelzang, 

Henk Landsheer, Durkjan 

de Vries, Gerrit Schra, 

Age Witteveen en Sita 

Bokma. 
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In ‘Om it libben fan Lyske’ belanden drie oplichters bij een eenzaam 

oud vrouwtje. De carrière in de misdaad is niet erg succesvol verlopen, 

maar nu zullen ze eindelijk de grote klapper maken, die aan al hun 

geldzorgen een einde zal maken… 

 

Nieuwsgierig? 

Komt dat zien op zaterdag 14 of 21 maart om 20:00 uur of tijdens de 

matineevoorstelling op zondagmiddag 22 maart om 14:00 uur. 

Natuurlijk in MFC It Klif. De kaarten zijn vanaf 1 februari te verkrijgen 

via installatiebedrijf Bokma. 

 

Binnenkort komen de spelers weer bij u langs met de kaarten voor de 

‘Freonen fan de Snypsnaren’ (voorheen donateurskaarten). Zonder ‘ús 

freonen’ zouden wij niet kunnen bestaan, dus wij bedanken u alvast 

voor uw bijdrage. Staat u nog niet geregistreerd als freon fan 

Snypsnaren, maar draagt u de toneelcultuur in ons eigen Gaasterland 

wel een warm hart toe? Steun ons dan door u op te geven als freon fan 

Snypsnaren bij één van de spelers! 

 

Meer Snypsnaren-nieuwtjes, voor het daadwerkelijk maart wordt?  

Volg ons dan ook via www.facebook.nl/snypsnaren! 

 

 
 

  

http://www.facebook.nl/SNYPSNAREN
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Werken in de Wereldwinkel 
Waarom werken wij met dertig enthousiaste mensen bij Wereldwinkel 

Gaasterlân? Omdat we een droom hebben. We dromen van eerlijk 

delen, met als doel het leven te verbeteren van mensen in een oneerlijk 

verdeelde wereld. 

 

Al in 1990 werden de eerste plannen gemaakt om een Wereldwinkel op 

te richten in Gaasterland, we bestaan dus al bijna 25 jaar. Maar het is 

niet een eenvoudige klus om een winkel te runnen met alleen maar 

vrijwilligers. Er komt veel bij kijken. Daarom werken we ook met 

werkgroepen, elk met een eigen taak en verantwoordelijkheid en een 

overkoepelend bestuur. 

 

We hebben een werkgroep winkel-inkoop. Zij reizen regelmatig naar 

Culemborg om de mooie spullen uit te zoeken. Dit doen ze rechtstreeks 

bij de importeurs. De werkgroep winkelinrichting-etalage zorgt er voor 

dat de winkel er altijd piekfijn uitziet. Elke 14 dagen wordt er 

geëtaleerd en komen er weer andere dingen in de winkel. De werkgroep 

kerstpakketten komt al in september in actie om weer zoveel mogelijk 

klanten te informeren en enthousiast te krijgen voor een fairtrade 

kerstpakket.  

De werkgroep PR en activiteiten, de Pr@c genaamd, doet aan 

voorlichting, schrijft stukjes in de krant, staat op markten en braderieën 

en geeft presentaties over eerlijke handel.  

En met zoveel vrijwilligers zijn er ook mensen nodig die het wel en wee 

van de medewerkers in de gaten houden. Zij zorgen ook voor het 

jaarlijkse uitstapje en een kerstattentie. Een paar mensen houden zich 

bezig met de website en Facebook. Zo kun je altijd op de hoogte zijn 

van het laatste nieuws. 

 

Dit is wat er achter de schermen gebeurt. Maar er is natuurlijk ook nog 

het gewone winkelwerk. Over het algemeen staan we twee dagdelen per 

maand in de winkel. Maar het is soms een hele klus om het rooster rond 

te krijgen. Daarom zouden we er wel enkele enthousiaste mensen bij 

willen hebben. 
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Heb je ook een droom, zou je willen bijdragen aan een wereld die 

eerlijker verdeeld is, spreekt het werken in de wereldwinkel je aan, dan 

willen we graag met jou in contact komen. We kunnen dan in een 

gesprek bekijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. 

 

Contactpersonen: Nel Kranenburg; telefoon 0514-603916 

                             Jannie Feenstra; telefoon 0514- 602560 

 

Wereldwinkel Gaasterlân 

F.D. Hoekstraplein 3, Balk 

www.wereldwinkelgaasterlan.nl 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.wereldwinkelgaasterlan.nl/
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