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Van de Bestuurstafel 
Ledenvergadering 

Deze vergadering ligt al weer een paar maanden achter ons. Het was 

een goede opkomst. De notulen 2014, het jaarverslag en het financieel 

verslag lagen op de tafel. We hadden besloten deze niet voor te lezen in 

verband met onze gastspreker. Dit was geen goede beslissing en tijdens 

de rondvraag werden hierover vragen gesteld en kritiek geuit. En 

terecht, want zo kunt u zich niet voorbereiden en vragen stellen. Wij 

zullen er voor zorgen dat u een volgende keer de stukken van te voren 

krijgt. U krijgt dan ook de gelegenheid om hier vragen over te stellen. 

In principe krijgt de gastspreker een half uur om zijn/haar verhaal te 

vertellen. 

-  Kascommissie. De kascommissie doet verslag van de controle, het 

zag er tip top uit en er zijn geen onregelmatigheden ontdekt. 

- Buurtagent. Deze was helaas verhinderd. 

- De heer Knobbe (onze dorpen coördinator). Hij vertelde dat de 

gemeente druk bezig is met de omvorming van groen in de dorpen. 

Er komen tekeningen waarop te zien is wat er gaat veranderen. 

- De heer Veltman (wethouder). Hij vertelt dat de gemeente druk 

bezig is met zaken te harmoniseren en een van die zaken is het 

sociaal domein (o.a. Jeugd en AWBZ). Bij een nieuwe gemeente 

hoort een nieuwe vlag en die biedt hij ons aan. 

- De heer T. Osinga. Hij geeft uitleg over de stichting SoLeWe. 

- Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn: Gatze Bokma en 

Marianne Visch. Zij worden met handopsteken herkozen. Ook 

nemen we afscheid van onze secretaris Frido Hylkema en we 

bedanken hem voor het werk wat hij gedaan heeft. We hebben Tine  

  Bandstra bereid gevonden om Frido op te volgen en daar zijn we 

heel blij mee. 

- Rondvraag. De vragen over de verslagen heb ik al beantwoord. 

Stand van zaken groene stroom, hierover doet Gatze verslag. Milieu 

straat in Balk, blijft die open? Volgens de heer Knobbe is dat nog 

niet helemaal duidelijk. Wij zijn wel duidelijk en hopen dat hij 

openblijft. Opvangbakken voor bladeren: goed nieuws dat die 

komen. De heer Folkertsma meldt dat hun zorgboerderij het 

Jolderenbos onderhoudt. 
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- Gastspreker. De heer Mous vertelt ons over zijn loopbaan bij de 

politie en zijn huidige werkzaamheden als Persofficier van Justitie. 

Dat heeft hij op boeiende wijze gedaan. 

- Sluiting. Iedereen wordt bedankt voor zij of haar bijdrage en de 

voorzitter wenst iedereen een wel thuis. Na afloop bieden we 

iedereen nog een drankje aan en zorgt Boschlust voor een hapje 

erbij. 

 

Koningsdag 

Dit jaar deden er weer wagens mee en dat is altijd leuk. We horen 

geluiden om er voor te zorgen dat er volgend jaar meer wagens mee 

willen doen. 

 

Dodenherdenking 

Op 4 mei was er weer onze dodenherdenking. De opkomst was groot en 

wordt ieder jaar groter. Het is goed om een moment stil te staan bij alle 

mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. En ook om te 

denken aan al die mensen die nog steeds sneuvelen, want overal in de 

wereld zijn nog steeds oorlogen die velen het leven kosten. 

  

Zelfredzaamheid 

Met een avond bloemschikken, die ook nog in samenwerking met de 

buurtverenigingen is opgezet, is er een eind gekomen aan dit project. 

Het is jammer dat ze niet meer van de grond hebben kunnen krijgen. 

Maar je kunt het ook positief bekijken: namelijk wij waren/zijn al 

zelfredzaam in ons dorp. 

 

Aanwezig 

Wij zijn aanwezig geweest bij het openen van de beeldentuin van 

Kleurrijk. Ook hebben wij de opening van de uitkijkbrug van de familie 

Westra bijgewoond. Alle twee de moeite waard om een kijkje te nemen. 

   

Wie denkt met ons mee? 

Van de heer Knobbe hoorden wij dat er binnenkort een wijkschouw 

gehouden wordt. Heeft u nog zaken die u graag gerealiseerd of 

veranderd wilt hebben? Schroom niet, maar laat het weten, dan kunnen 

wij dat weer doorgeven. Wij zijn bij die schouw aanwezig. 
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Zomer 

Ook deze zomer wordt er weer van alles georganiseerd door de A.C.O. 

(de activiteiten commissie Oudemirdum). Fijn dat het ze altijd weer lukt 

om een gevarieerd programma te realiseren. Wij wensen U een goede 

zomer toe. 

 

Vriendelijke groeten namens ons bestuur, Marianne Visch 

 

Activiteiten Commissie Oudemirdum (ACO) 
Ook deze zomer heeft de ACO weer een gevarieerd programma 

samengesteld voor onze inwoners en de vele toeristen die ons dorp elk 

jaar weer bezoeken. 

Zo hebben we uiteraard weer de traditionele zomermarkten en diverse 

muziekavonden. 

18 juli  Zomermarkt en Zuiderzee avond met twee shantykoren 

22 juli  Organiseert de oudere jeugd een avond voor de jongere  

 jeugd 

25 juli  zomermarkt en de Hollandse avond 

29 juli  Grytz en Gryze 

  1 aug  Zomermarkt en de Makkumer Bluesbrothers 

  5 aug  Organiseert de oudere jeugd weer een avond voor de jongere  

jeugd 

  8 aug  Zomermarkt en nog nader te bepalen live muziek 

12 aug  Kuipjesteken met disco 

15 aug  Zomermarkt met afsluiter van het zomerprogramma “Die Twa” 
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Van de penningmeester 
 

Aan alle leden van Plaatselijk Belang, 

 

In mei/juni wordt de contributie weer geïnd. Zoals u weet is het bedrag 

€ 12,50 per jaar.  

 

Het grootste gedeelte van onze leden betaalt middels een automatische 

afschrijving. Daar zijn wij heel blij mee. Voor degenen onder u waar 

wij de contributie ophalen: Zou u willen overwegen het bedrag 

automatisch over te schrijven? Wij komen graag bij u langs om dit in 

orde te maken.  

 

De keuze is natuurlijk aan u! 

Met een vriendelijke groet, 

 

Fenna Keesman, penningmeester 

 

 

Collecte Longfonds (voorheen Astma Fonds) 
In de week van 20 t/m 25 april is weer de collecte voor het Longfonds 

gehouden. In heel Oudemirdum en Rijs is in deze week hier voor gecollecteerd. 

Dit was mogelijk, omdat er zoveel collectanten zich hiervoor beschikbaar 

hebben gesteld. De collecte heeft het mooie bedrag van € 914,42 opgebracht. 

Alle geefsters en gevers, namens het Longfonds, heel hartelijk bedankt. 

  

Wat doet het Longfonds met het opgehaalde geld? 

 Het Longfonds strijdt voor ruim 1 miljoen mensen met een longziekte. 

 Financiert onderzoek naar longziekten. 

 Wil gezonde longen gezond houden. 

 

Wilt u meer lezen over longziekten? Kijk dan op longfonds.nl 

 

Collecteorganisator: Janke de Jong - Hoekstra 
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Het sociaal wijkteam van De Friese Meren een jaar aan het 

werk 
 

Het afgelopen jaar hebben de medewerkers van het sociaal wijkteam 

met volle overtuiging en inzet gewerkt aan de uitvoering. Men leert 

ontzettend veel van elkaar, maar beseft dat op diverse onderdelen 

doorontwikkeling nodig blijft.  

 

Wat doet het sociaal wijkteam? 

In het afgelopen kwartaal zijn er diverse huisbezoeken en telefoontjes 

geweest. Het gaat van herindicatie, geldzorgen, mantelzorg 

ondersteuning, jeugdhulp, hulp bij opvoeden, huiselijk geweld tot 

persoonlijke verzorging. Op de campagne website 

www.hetbegintindebuurt.nl en de gemeentelijke website 

www.defriesemeren.nl/zorg vindt u ook antwoorden op vragen die 

spelen op het gebied van werk & inkomen, zorg & ondersteuning, jeugd 

en gezin.  

 

Contact met het sociaal wijkteam 

Het sociaal wijkteam is van maandag tot en met donderdag van 09.00 

tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar 

via telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal). Ook via mail kunt u 

het sociaal wijkteam bereiken: sociaalwijkteam@defriesemeren.nl of 

per post: Gemeente De Friese Meren, t.a.v. het sociaal wijkteam, 

Postbus 101, 8500 AC Joure. 

 

 

 

http://www.hetbegintindebuurt.nl/
http://www.defriesemeren.nl/zorg
mailto:sociaalwijkteam@defriesemeren.nl
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Muzikale tentoonstelling in de Fonteinkerk 
- Talent gezocht! - 

 
Kan je mooi zingen? Of gitaar spelen? Heb je met je 

vrienden/vriendinnen een combo opgericht? Heb je orgelles? Begeleid 

je je kind op de piano als die klarinet of blokfluit speelt? Kortom, hou je 

er van om zelf muziek te maken? Lees dan even door!  

 

Op zaterdag 12 september is het weer Monumentendag en net als in 

voorgaande jaren zal de Fonteinkerk in Oudemirdum open zijn voor 

belangstellenden. Van 10 uur in de ochtend tot 5 uur ‘s middags staan 

de deuren van de kerk wijd open. De vrijwilligers van de 

kerkgidsengroep hebben elk jaar op Monumentendag nog een extra 

tentoonstelling georganiseerd in de kerk: trouwfoto’s, familiebijbels, 

doopjurken… 

 

Dit jaar is het ons plan om een muzikale tentoonstelling in de kerk te 

maken. 

Daarom roepen we de hulp in van al het muzikaal talent dat er in 

Gaasterland rondloopt!  

 

Leeftijd: van 3 tot …?  

Niveau: van beginner tot professional 

Speeltijd: 15-30 minuten  

Muziek: liever geen hardrock of punk natuurlijk, maar als je twijfelt, 

neem dan even contact met ons op. 

 

Er is nog genoeg tijd om te oefenen en (samen) te repeteren, dus: 

geef je nu op en laat op 12 september in de Fonteinkerk horen wat je 

kan! 

 

Contactpersoon: Henk Oudman,  

Je kunt Henk bereiken per email op henkoudman@hetnet.nl, of even 

bellen naar 0514-571495  

 

Jij komt toch ook? 
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Amber Jaasma naar het Jeugddebat 
Maandag 20 april ben ik, Amber Jaasma, naar de Tweede kamer in Den 

Haag geweest om mee te doen aan het Jeugddebat 

 

Vanaf januari 2015 ben ik bezig geweest, samen met 140 andere 

leerlingen uit heel Nederland, met trainen voor een groot debat tegen de 

ministers van de tweede kamer. 

 

Op de eerste voorbereidingsdag in Utrecht leerden we snel denken en 

antwoorden en hoe je goede argumenten kunt bedenken. We werden 

verdeeld in 4 fracties: rood, blauw, geel en groen. Elke kleur kreeg 

verschillende onderwerpen. Ik zat in fractie groen. Wij kregen het 

onderwerp Jongeren in de Democratie. Ik heb een debat gehad met 

Minister Plasterk, de minister van binnenlandse zaken, over de 

democratie over de jongeren. 

 

Daarna kregen we een voorbereidingsweekend in Limburg, in kasteel de 

Berckt. Hier komen soms ook Kamerleden om te vergaderen en te 

overnachten. De eerste dag maakten we een voorstel voor de Tweede 

Kamer. We kregen een formulier met informatie, waaruit we problemen 

konden concluderen over de democratie onder de jongeren. De 

problemen zijn nog steeds actueel, namelijk: jongeren weten te weinig 

over democratie en leren hier te weinig over op school. Jongeren weten 

ook niet hoe ze hun mening kunnen geven en wat de mogelijkheden zijn 

om die te laten horen. En tot slot hebben niet alle jongeren veel 

interesse in democratie, dit komt omdat ze er niet veel van afweten. 

 

Die avond kregen we een heel gaaf feest voor alle leerlingen die 

meededen en we sliepen in kleine groepjes van vier op kamers. Het was 

echt super gezellig!  

De volgende dag hebben we ook samengewerkt met de andere helft van 

onze fractie: Groen 2. Ons idee was dus om een dag van democratie te 

organiseren, dit bestond blijkbaar al. Op de laatste voorbereidingsdag, 

ook weer in Utrecht, moesten we met een nieuw voorstel komen. Dit 

werd het stemrecht verlagen van 18 naar 16 jaar. Zodat jongeren eerder 

hun stem kunnen uitbrengen.  
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Jammer genoeg vond het Ministerie het idee te ‘Risky’, terwijl ze zelf 

met het idee waren gekomen. Ze hadden niet verwacht dat wij het voor 

elkaar zouden krijgen om er uiteindelijk een goed voorstel van te 

maken, om mee te nemen de Tweede Kamer in. Het voorstel werd 

afgewezen, tot onze grote teleurstelling. 

Wij hadden toen, op de 

dag van het debat, nog 

maar een uur de tijd om 

een goed voorstel te 

bedenken. Dit is ons 

gelukkig zeer goed 

gelukt. Wij kwamen 

uiteindelijk met het 

volgende voorstel de 

Tweede Kamer binnen: 

1) Een adviesrecht voor 

jongeren vanaf 16 tot 18 

jaar, dit zorgt ervoor dat jongeren een week van te voren mogen 

stemmen en toelichting mogen geven waarom ze op die partij hebben 

gestemd. 

2) Een brief die je krijgt op je 16
e
 die je vertelt dat je nu mag advies 

stemmen en die je voorbereidt op het stemrecht als je 18 bent.  

3) Politici, het maakt niet uit of ze hoge of lage pief zijn, moeten op 

bezoek op scholen om uitleg te geven over democratie. Ze moeten de 

leerlingen het zo uitleggen, dat iedereen het snapt. 

 

In het debat zelf mocht Groen als laatste fractie het debat voeren. Iedere 

fractie had een andere minister waar men tegen ging debatteren. Wij 

hadden bij toeval de enige minister die lichtelijk bekend is onder de 

mensen, minister Plasterk. Het was een interessant en pittig debat. 

Ikzelf was een analist. Analisten bedenken de argumenten voor de 

woordvoerders, die deze vervolgens aan minister Plasterk verwoorden. 

De minister ging akkoord met onze uiteindelijke voorstellen en vond 

het een heel goede ideeën! 

 

In 2017 zal het plan in werking worden gezet (althans ze proberen het). 

                Amber Jaasma 

Amber zit precies in het midden op de voorste rij 
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Oudemirdum Onderneemt 
Het kan niet anders of iedere dorpsgenoot heeft het meegekregen: de 

plaatselijke supermarkt heeft een grondige metamorfose ondergaan. 

Van Troefmarkt naar Lekker Makkelijk en van 170 naar bijna 200 m² 

winkeloppervlakte. Een week lang waren de gezusters Hamstra gesloten 

om alles naar wens te verbouwen en in te richten. Hoog tijd om eens 

kennis te maken met deze ondernemende dames. 

 

Sinds januari 2015 is de winkel officieel overgenomen van heit Klaas 

door Berber en Janna Hamstra. Berber, inmiddels 30 jaar en 

samenwonend met Wander en kinderen Derrick, Jadira en Damaris, 

heeft het momenteel druk. Een gezin draaiend houden en een eigen 

winkel runnen samen met zus Janna. Laatstgenoemde is 26 jaar en 

woont samen met Meine Kampen in It Heidenskip. Begin augustus 

verwachten ze hun eerste kindje, dus dat de dames de komende tijd niet 

hoeven stilzitten is wel duidelijk… 

 

Wat is er eigenlijk precies veranderd in de winkel? 

Berber: “Er is een stuk bijgekomen. Als je de winkel inloopt, dan zie je 

dat er een stuk van het vroegere woongedeelte is bijgetrokken. Daar 

presenteren we nu de versafdeling”. Janna vult aan: “Groente en fruit, 

we proberen er nog meer de focus op te leggen om echt verse producten 

aan te bieden. We merken ook echt dat het goed loopt. Mensen blijven 

toch even langer staan om te kiezen uit het iets bredere assortiment. 

Mooi om te zien!” 

 

Waarmee proberen jullie je te onderscheiden van je concurrenten? 

“Tja, de prijzen van de grotere ketens liggen misschien iets lager, maar 

door een persoonlijke benadering en goede service maken we dat ruim 

goed. En dat zit hem in kleine dingen, zoals de boodschappen bij de wat 

ouderen even naar de auto brengen, dat soort dingen. En ook bezorgen 

we bij de mensen thuis hè! We merken dat we soms meer van de 

mensen thuis weten dan zijzelf,” aldus een schaterende Janna. 

 

Hoe bedoelen jullie? 

De oudste zus neemt het even over: “Eeh Berber, wêr leit myn beurs ek 

alwer? Oh ja, yn de klûs… maarre, ferdikke, wêr ha’k de kaai no litten? 
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En ja, dan zeg ik maar weer waar de sleutel ligt: op ‘e klûs frou …. (we 

sille mar gjin nammen nimme). Een moai plakje om de kaai te bewarjen 

of net? Hahaha, moai no..” 

 

Janna pakt het 

stokje weer op: 

“Echt, do 

makkest soms 

de gekste 

dingen mei: de 

klok opwine, it 

âld papier by 

de dyk sette, 

sinneskermen 

oprolje, nim it 

mar op… Tja, dat bedoelen we dus met dat extra stukje service. En dat 

zorgt er ook weer voor dat we allebei zoveel plezier hebben om de zaak 

te runnen. Het persoonlijke contact, je hoort van alles, helemaal 

prachtig!” 

 

En hoe gaat het nu met Klaas, jimme âlde hear? 

Het gaat eigenlijk best wel prima met hem. Natuurlijk is het allemaal 

niet gelopen zoals we graag hadden gewild. Maar waar hij vandaan 

komt en hoe ‘ie nu weer in het leven staat, dat hadden we nooit 

verwacht. Een mooi huisje in de Lege Leane waar hij helemaal tevreden 

mee is en uiteraard komt ‘ie regelmatig even buurten in de winkel om 

op de hoogte te blijven.”  

 

Waar staan jullie over 5-10 jaar? 

“Yn Aldemardum fansels! We hopen dat we de supermarkt Lekker 

Makkelijk nog lang mogen runnen, want het bevalt echt prima. Een 

mooi eigen bedrijf waarin we onze ambities wel kwijt kunnen. Dat is 

ook het mooie aan het ondernemer zijn: je eigen ideeën ten uitvoer 

brengen en dan constateren dat het lukt, dat zijn de leuke dingen van het 

vak. Nee, van ons hoeven we niet wat anders. We hebben ook nog 

zoveel plannen hier. Het is wat ons betreft heerlijk werken in 

Oudemirdum!”  
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16 

Aldemardum op syn bêst! 

 

 
50 Jarig bestaan  
Camping Wigwam 

 

 
UGHHHH!!! 

 

 

 

Wist u dat? 

 

 
 
- Ons redactielid Hylke Bandstra toch nog voor zijn 40

e
 getrouwd is? 

_________________________________________________________ 

  
 

 
De Bútensport fan Haantjes 

Motus yntusken alwer in jier 

bestiet? 

 
 

It oantal sportive minsken is hjir 

net mear op ien hân te tellen 
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Wist u dat? 

 
- De dodenherdenking op 4 mei in Oudemirdum dit jaar bezocht 

is door 250 mensen? 

- Buurtwinkel Hamstra is heropend en gaat nu met een prachtige 

vernieuwde winkel verder onder de naam ‘Lekker Makkelijk’?  

_____________________________________________________ 

 

Koningsdag 2015 
 

Brinkfest was een groot succes 

met o.a. Mental Theo, Tony 

Star… 

 en dj Sjoerd??? 

1
e
 priis  

 

De Lege Leane wint de earste 

priis. Hoe kin it ek oars mei sokke 

wize wurden... 
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Kleurplaat 
Deze keer waren er veel kleurplaten 

ingeleverd bij Bakkerij Twijnstra: 

ten minste 20 stuks. 

 

In de jongste groep heeft Durk 

Wander Boonstra; 3 jaar, een prijs 

gewonnen. In de middelste groep 

Jack Kooistra;7 jaar, Beukenlaan 

Z22 en in de oudste groep is Elma 

Verf; 9 jaar, de gelukkige winnares. 

Zij mogen hun prijs ophalen bij 

Bakkerij Twijnstra. 

  

De kleurplaat uit dit zomernummer 

kun je inleveren bij Het Fietshoekje. 

De kleurplaat vind je in het midden 

van dit Pompeblêd. 
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Voetbalvereniging NOK viert haar gouden jubileum 
Het is feest voor de voetbalafdeling van s.v. NOK. Dit jaar bestaat deze 

afdeling namelijk vijftig jaar. Het eerste weekend van juni zal dit dan 

ook goed gevierd worden. Tinus Muizelaar: “Een gouden jubileum is 

heel bijzonder, dat laten we dus niet zomaar aan ons voorbij gaan.” 

 

Tinus (32) is algemeen bestuurder bij de afdeling voetbal. Wegens een 

fixe hersenschudding van zo’n acht jaar geleden, kan hij helaas niet 

meer voetballen. “Ik wilde 

wel graag betrokken blijven 

bij de NOK-familie, dus ben 

ik het bestuur in gegaan,” 

legt Tinus uit, terwijl hij een 

slok van zijn thee neemt. 

Lachend voegt hij eraan toe: 

“Ja, s.v. NOK kent echt een 

stukje saamhorigheid; 

niemand is bij onze 

vereniging meer of minder. 

We hebben veel leden en 

veel vrijwilligers en samen 

vormen we een echte 

familie.”  

 

Een halve eeuw geleden is het allemaal begonnen. Eigenlijk al iets 

eerder, want de voorloper van v.v. NOK is F.E.M.O. en is opgericht in 

1946. F.E.M.O heeft echter niet lang bestaan. Toch bleek er in 

Oudemirdum en Nijemirdum wel behoefte te zijn aan een voetbalclub 

en zo werd op 1 juli 1965 v.v. NOK opgericht. Tinus: “Geert Wiekel en 

Hisse Zeldenrust waren betrokken bij deze oprichting en zijn nog steeds 

dagelijks te vinden op ons sportpark. Mede dankzij hen ligt het terrein 

er geweldig bij. Je zult geen spriet onkruid vinden tussen het tegelpad.” 

En uiteraard mag vrijwilliger Theunis Steegenga niet vergeten worden: 

ook hij is een echte betrokken NOK’er.” 
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Naast alle vrijwilligers noemt Tinus ook de sponsoren. “Zij verbinden 

zich aan ons en hebben vertrouwen in de club. Dat we zo’n mooi eigen 

terrein hebben met zelfs een mooie lichtinstallatie, hebben we mede aan 

hen te danken.” Dat mooie terrein is overigens niet de locatie sinds het 

ontstaan van de club. Pas sinds 1974 voetballen de NOK’ers aan de 

Fonteinwei. Hiervoor hebben zij op vijf verschillende locaties in het 

dorp gespeeld. Vanwege de huizenuitbreiding in Oudemirdum werd het 

‘voetbalveld’ iedere keer een stukje opgeschoven. De drang naar een 

ruimere locatie met eigen kleedruimte werd steeds groter en zo kreeg de 

voetbalvereniging na negen jaar de locatie waar wij die nu nog steeds 

kennen. 

 

Het weekend van vrijdag 5 en zaterdag 6 juni zal in het teken staan van 

50 jaar voetbal in Oudemirdum. Zo is er op vrijdag een officiële 

receptie voor genodigden, zoals de KNVB en de omliggende clubs. 

Zaterdags is het feest voor alle leden. Er worden die dag allerlei 

spelactiviteiten georganiseerd. In de kantine zal een expositie te zien 

zijn: s.v. NOK van toen en nu. “’s Avonds hebben we een barbecue. En 

we sluiten de avond af met Sipke de Boer, hij gaat in de feesttent op ons 

terrein er een heus feestje van maken.” 
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Puzzelcompetitie 2015 
De eerste ronde van de puzzelcompetitie 2015 hebben we weer gehad. 

Alle begin is kennelijk moeilijk, want de sudoku was voor een aantal 

deelnemers aanvankelijk een probleem. Eigenlijk was dat geen wonder, 

voor deze lente sudoku waren er namelijk meerdere goede oplossingen 

en dat gaf uiteraard verwarring. Toch stuurden de “puzzelkeien“ onder 

ons meer dan één uitwerking in; geweldig!   

De kruiswoordpuzzel werd door iedereen goed gemaakt. De sudoku 

werd zoals u hierboven hebt kunnen lezen lastig gevonden, maar toch 

kwamen de puzzelaars er uiteindelijk wel uit. 

 

Welkom in Oudemirdum familie Baukema, fijn dat jullie meteen al mee 

gaan puzzelen.  

 

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 2015 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 uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de meest 

ingeleverde oplossing van de sudoku vindt u elders in dit blad. De 

oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 15 augustus 2015 bij: 

 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
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De stand na de Lente Kruiswoordpuzzel (5 punten) 

Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5       

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

Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 

Dhr.   G.  v.d. Goot, Skouleane 1 

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, De Lysterfanger 3 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

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

Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.   B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

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

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 

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

 

De stand na de Lente Sudoku (1 punt) 

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

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.  B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 

Dhr.     B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 
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ZOMERPUZZEL
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OPLOSSING LENTE SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 4 6  3 7 1 2 8 3  

2 1 5 9 8 4 3 7 6 

7 3 8 2 6 5 4 1 9 

 4 6 1 5 9 7 8 3 2 

3 8 7 4 2 6 9 5 1  

5 9 2 1 3 8 7 6 4 

8 7 4 6 1 9 5 2 3 

6 5 3 8 4 2 1 9 7 

1 2 9 7 5 3 6 4 8 
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Zomer Sudoku 
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Stichting Buurtbus Stavoren – Hemelum zoekt vrijwillige 

bestuursleden 
De Stichting Buurtbus Stavoren – Hemelum zoekt voor haar bestuur: 

• Penningmeester 

• Secretaris / Fondsenwerver 

 

Ruim 35 jaar rijdt de buurtbus tussen Hemelum en Stavoren. Al deze 

jaren wordt de buurtbus bestuurd door een grote groep vrijwilligers. 

Momenteel telt de stichting zo’n 35 enthousiaste chauffeurs. De Arriva 

buurtbus rijdt van maandag t/m zaterdag van ’s morgens vroeg tot begin 

van de avond elk uur volgens een vaste dienstregeling. 

 

Op 1 oktober 1979 vertrok de 

eerste bus als Buurtbus Warns 

e.o. lijn 103 van de toenmalige 

FRAM vanaf het station 

Stavoren. De betrokkenheid van 

instanties en van iedereen langs 

de route was enorm. Het bestuur 

en de organisatie werd in die tijd 

het Buurtbus comité genoemd, 

waarin o.a. vertegenwoordigers van de plaatselijke 

belangenverenigingen zitting hadden. Sinds 6 mei 2003 is het Buurtbus 

Bestuur onder gebracht in de “Stichting Buurtbus Stavoren - 

Hemelum”. 

 

Het bestuur komt zo’n 5 keer per jaar bij elkaar. Jaarlijks is er een 

algemene vergadering met alle chauffeurs en er wordt een feestavond 

georganiseerd. Naast de aan te trekken Penningmeester en Secretaris 

bestaat het bestuur uit een Voorzitter, Coördinator Buurtbus en een 

Bestuurslid Algemene Zaken. 

 

Heeft u interesse?  

U kunt contact opnemen met de voorzitter Henk Venema via mail: 

henkvenema@biztos.nl. Aanstelling vindt plaats na instemming door 

het voltallige bestuur. 

mailto:henkvenema@biztos.nl
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De Hege Gerzen, 60 jaar 'Oudemirdum aan Zee' 
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat er voor het eerst gerecreëerd werd op 

het land van boer Jan Luinenburg. Tot die tijd werd er in Oudemirdum 

vooral gezwommen bij het haventje bij het Oudemirdumer Klif. Jan 

Luinenburg was zijn tijd ver vooruit. Vanaf de Jan Schotanuswei 

transporteerde hij een zomerhuisje, dat dienst deed als paviljoen (zie 

foto).  

 

Rond 1970 kwam 

het land van 

Luinenburg in 

handen van de 

toenmalige 

gemeente 

Gaasterland.  

Samen met 

ondernemers uit 

Oudemirdum, 

vertegenwoordigd 

in de stichting 

Recreatieoord Oudemirdum(SRO), werd het boerenland ontwikkeld tot 

een recreatieterrein met een douche en toiletgebouw, speeltoestellen, 

een pierenbad en midgetgolfbaan. Het zandpad er naartoe werd 

geasfalteerd.  

 

Verschillende beheerders hebben sinds die tijd de Hege Gerzen gerund. 

Een enkele als zelfstandige en anderen in dienst van de stichting. Meest 

bekende en langstzittende is Doede de Vries. Meer dan 25 jaar beheerde 

deze opvallende persoonlijkheid De Hege Gerzen, eerst vanuit een 

houten kiosk, dat later plaats maakte voor een stenen gebouwtje. In 

2004 werd er het huidige Paviljoen gerealiseerd. 

 

Vanaf 2007 wordt de Hege Gerzen verpacht aan Sjerp en Sandra 

Jaarsma. Eerst werd de huur betaald aan de stichting en tegenwoordig 

aan de gemeente De Fryske Marren. Met zijn broer Douwe, van de 

Gaasterland Express ontwikkelde Sjerp diverse groepsuitjes zoals 

Wipe-uitje, De Fietstrein en het spiksplinternieuwe SJIT-UITJE.  
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Het paviljoen wordt nu grotendeels gebruikt voor familiefeesten en 

groepen. Voor de 'losse' gasten is er het terras aan de kioskzijde 

met ruim uitzicht over het IJsselmeer. De stichting heeft nu een soort 

van ambassadeurs functie. In deze vorm realiseerde zij onder meer een 

strandbibliotheek en een mooi bord bij de ingang bij de weg. De 

stichting, samengesteld uit inwoners van Oudemirdum en Nijemirdum, 

gaat speciaal voor het 60 jarig bestaan van de Hege Gerzen, samen met 

Jaarsma en naaste buren de Betonpleats en Natuurmonumenten, diverse 

activiteiten organiseren. 

 

In de maanden juli (6 en 13) en augustus (3 en 10) zal er op maandag 

zowel in de middag als op de avond een excursie worden georganiseerd 

vanaf De Hege Gerzen naar het Oudemirdumer Klif en de Betonpleats/ 

Seedyk Kiekje. Meer hierover bij Mar en Klif.  

Ook info over deze excursies en andere activiteiten omtrent het zestig 

jarig bestaan van De Hege Gerzen op www.hegegerzen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hegegerzen.nl/
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CliffRock 
Op 14 februari jongstleden was het Valentijnsdag en tevens de dag van 

de derde editie van CliffRock Below Zero. 

 

Als organisatie hadden we daarom deze editie een speciaal "love"-tintje 

gegeven. Het was leuk om te merken dat uiteindelijk 8 koppels zich 

hadden ingeschreven voor het Valentijn diner-arrangement, bestaande 

uit een viergangendiner inclusief toegangskaarten tot CliffRock. Zij 

deden zich, voor aanvang van de rocknight, tegoed aan de culinaire 

kunsten van Akse's Catering. De gastheren lieten zien dat je in ons MFC 

meer kunt nuttigen dan frikadellen, een berehap of patat! Na afloop van 

het romantische etentje (met zeer sfeervolle live pianobegeleiding van 

Paul Horjus) was iedereen daar dan ook zeer over te spreken! 

 

Na het love diner ging de grote zaal open en nam The Family Three het 

stokje over van de pianist. Als overgang naar het ruigere rockwerk was 

dit een hele mooie set, met gevoelige en ingetogen lovesongs van drie 

getalenteerde muzikanten. Hun songs vielen zeer in de smaak bij het 

publiek! En daarna was het de beurt aan Mundo Park, de eerste 

rockband van deze avond. Ook zij lieten zien en horen dat er veel 

muzikale kwaliteit zit in onze Zuidwesthoek. Ze speelden een 

geweldige rockset, met ouder eigen werk, maar ook met vijf nog niet 

eerder live gespeelde eigen nummers. Het was echter jammer dat hun 

muziek maar door zo weinig bezoekers werd gehoord. Als organisatie 

hoop je dat de zaal zich rond 10 uur, half 11 lekker vult, zodat er een 

gezellige sfeer ontstaat met veel gezelligheid. Maar helaas speelde 

Mundo Park voor slechts een kleine groep aanwezigen! 

 

Nadat onze vinylartiesten Coopers Collection en Sneaky Pete met hun 

ouderwetse singeltjes en elpees de stemming er in hielden was het 

alweer tijd voor de slot-band om 12 uur. Die eer was deze winter aan 

DIFF. Ze zijn gewend aan grote zalen, wanneer ze spelen in het 

voorprogramma van De Dijk. Jammer genoeg konden we die volle 

zalen in Oudemirdum niet bieden. Maar de mensen die er wel waren 

hebben een fantastische show gekregen van een zeer professionele 

rockband die zeker nog meer van zich zal laten horen in de nabije 

toekomst. 
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En hoe nu verder? 

Die beslissing is twee weken na deze CliffRock-aflevering gevallen. 

In goed overleg met het MFC-bestuur en Akse’s Catering is door de 

organisatie van CliffRock de conclusie getrokken dat CliffRock 

kennelijk niet in de behoefte voorziet van de inwoners van Gaasterland. 

Onze doelgroep maakt andere keuzes en zoekt het vertier kennelijk 

liever in dorpen elders. Er was dus onvoldoende stijgende lijn in de 

bezoekersaantallen en dan dekken uiteraard de inkomsten de kosten niet 

meer. 

 

Daarom was de CliffRock Valentine-editie de allerlaatste in een serie 

van 3 Open Air en 3 Below Zero-edities. De organisatie wil iedereen 

bedanken die mondeling of via de sociaal media z'n sympathie voor 

CliffRock heeft laten blijken! We hebben het met veel plezier gedaan, 

en dat gevoel overheerst gelukkig de teleurstelling van de geringe 

animo. 

Een laatste rockgroet dus van CliffRock!! 
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Kruidenweetjes 
Deze keer een stukje over huismiddeltjes. 

Veel middeltjes zijn al heel oud en 

mondeling doorgegeven. Vaak is het een 

stukje geschiedenis.  

 

Toepassingen van vroeger 

Huismiddeltjes zijn vaak niet te koop, u 

moet ze zelf maken. De officiële 

geneeskunde ontstond toen men het 

lichaam zelf ging onderzoeken. Toen werd de rol van de 

volksgeneeskunde teruggedrongen.  

 

Toch zijn door overlevering de huismiddeltjes nog steeds onder ons. 

Een paar voorbeelden: vingerhoedskruid (digitalis) is afkomstig uit de 

volksgeneeskunde en nu nog steeds een regulier middel bij hartkwalen. 

De Egyptenaren deden vroeger beschimmeld brood op een wond.  

Bij later onderzoek bleken de schimmels stoffen te bevatten en wel 

penicilline. Veel mensen zullen zich nog wel een huismiddeltje 

herinneren of zelfs nog gebruiken.  

 

De kreet ‘Mijn oma gebruikte het al en daarna mijn moeder’ is bekend. 

Bijvoorbeeld iets uit mijn eigen jeugd: het hoestdrankje van mijn oma. 

Leg een ei in een jampotje en giet er azijn op, laat het 24 uur staan en 

prik het ei door. Klop de inhoud met donker bruine suiker en wat 

honing. En klaar is de hoestdrank. 

 

Nog eentje: azijn bij hoge koorts of citroensokken. Meng sap van een 

paar citroenen met water. Leg wat lappen of een rekverband in de 

vloeistof, draai het om de voeten en doe er een sok overheen. Hetzelfde 

kan je met azijn doen. Doe dit ‘s avonds voor het naar bed gaan.  

 

Bij krampen en groeipijnen (bij kinderen). Leg en stukje zeep in je bed 

of onder de matras, het moet wel Sunlight zeep zijn. Of het echt help ik 

weet het niet. Vaak hebben beenkrampen met een te kort aan kalk te 

maken.  
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Bij brandwonden: komkommer, groene zeep, honing of zuiveringszout, 

misschien weet u er ook wel een paar. Er is maar een ding wat u eerst 

moet doen: onder de lauwe kraan.  

 

En dan de huismiddeltjes tegen wratten: bijgeloof en geneeswijzen gaan 

hier hand in hand. Bijvoorbeeld een half uurtje in de volle maan gaan 

staan, of inwrijven met de schil van een tuinboon. U weet er vast ook 

nog wel een paar. 

 

Middeltjes bij hoofdluis: de ouderen onder ons kennen het vast nog wel. 

Goed inwrijven met petroleum of azijn water.  

Bij ontstoken ogen, dit helpt echt, een eiwit kloppen, op een doekje 

doen op de ogen leggen en een half uurtje rusten.  

Dit zijn een aantal middeltjes uit mijn verzameling. 

 

Tot de volgende keer, Jetje 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDANKT 

 

Via deze weg willen wij 

iedereen bedanken voor de 

vele kaarten, bloemen en 

verdere attenties die wij 

ontvingen bij ons 60-jarige 

huwelijk. 

 

Hartelijk dank, 

 

Hisse en Henny Zeldenrust 
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Effe Kieken! 
Iemand enig idee waar het woord kiekje vandaan komt? Nou, daarvoor 

moet je naar Leiden, eind van de 19e eeuw. Daar woonde een fotograaf 

genaamd Kiek. Deze man zette Leidse studenten na een nacht flink 

stappen op de foto. Een zootje ongeregeld werd dat meestal. Vandaar 

dat een kiekje bekend stond als een ongedwongen setting voor een foto. 

Wie kent niet de vakantiekiekjes op strand of picknick?  

Het Seedyk kiekje is een 

heel ander kiekje! Een 

blik op het prachtige 

landschap in 

Gaasterland. Niet te 

vangen in een foto, want 

ons landschap leeft en is 

altijd in beweging: Je 

voelt de wind waaien, je 

ruikt de geuren van 

boerderij en IJsselmeer, je ziet de dieren en gewassen die er leven en 

groeien en je hoort de scholeksters, meeuwen en ganzen af en toe flink 

tekeer gaan. Al je zintuigen worden geprikkeld wanneer je bovenop het 

Seedyk kiekje het landschap ervaart. Het landschap verandert ook 

voortdurend. Door veranderende weet- en regelgeving worden andere 

keuzes gemaakt, diersoorten komen en gaan, wind en water veranderen 

het landschap en wij mogen genieten van de dynamiek hiervan. Wil je 

meer weten over de dingen om je heen? Dat kan. De computer is 

gemakkelijk te bedienen en hierop is voldoende info te vinden. 

 

Op vrijdag 24 april is het Seedyk kiekje feestelijk geopend door 

gedeputeerde Johannes Kramer. Wat hadden we prachtig weer! En wat 

was het een feest met koffie, gebak, borrel, confettikanonnen en meer 

dan 100 gasten die met ons geproost hebben op dit project. Wij kijken 

terug op een prachtige dag en zijn blij dat het Seedyk kiekje er staat. En 

als je ziet hoeveel auto’s, fietsers en wandelaars inmiddels de klim naar 

boven gemaakt hebben, wordt er goed gebruik van gemaakt. We 

nodigen iedereen van harte uit om een kiekje te nemen op onze brug, 

zoals wij hem kortweg noemen. En we horen graag wat u/jij er van 

vindt!                                             Hartelijke groet, Familie Westra 
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Nijs fan ús toanielferiening ‘de Snypsnaren’ 
Afgelopen maart hebben wij driemaal het stuk ‘Om it libben fan Lyske’ 

op mogen voeren voor een enthousiast publiek. De beide 

zaterdagavonden waren uitverkocht! En tijdens de matineevoorstelling 

was er ook een grote opkomst.  

 

Wij hebben zelf ontzettend genoten van de repetities, de voorpret en 

natuurlijk de uiteindelijke voorstellingen. Geweldig dat we van de 

toeschouwers dit plezier terug kregen en veel lof mochten ontvangen! 

 

Het podium, wat in de eerste 

instantie maar een rommelige 

kamer leek, bleek een mooi 

verrassingseffect te hebben. De 

drie criminelen, die in het stuk 

de lieve Lyske wilden 

ombrengen, probeerden dat, 

tevergeefs, op verschillende 

manieren.  

Vlak voor de pauze werd geprobeerd Lyske te vermoorden door het 

plafond naar beneden te laten komen, zodat ze bedolven zou worden 

door de rommel van de kamer erboven. Natuurlijk wachtte het publiek 

in spanning af, maar daar de meeste van hen verwachtten dat dit op een 

mislukte poging zou uitdraaien, kwam met een knal toch het halve 

plafond naar beneden, inclusief de rommel van de kamer erboven! De 

toon was gezet! Natuurlijk overleefde Lyske deze klap en na de pauze 

ging het stuk in volle vaart door. De tweede poging om haar van het 

leven te beroven door haar aan te rijden mislukte. Zo ook de derde 

poging, waarbij ze probeerden haar in brand te steken.  

Het was een vermakelijk stuk met een onvoorspelbaar einde.  

 

Iedereen bedankt voor zijn of haar inzet dit jaar! 

Freonen fan Snypsnaren bedankt voor jullie bijdrage! 

En voor onze trouwe toeschouwers: bedankt voor jullie komst en tot 

volgend jaar! 

 

Groetnis, de Snypsnaren 
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In en rond Oudemirdum 
In 2011 heeft het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân plannen gehad om 

een straatnamenboek te maken voor de gemeente Gaasterlân-Sleat. 

Helaas u raadt het al: door geldgebrek is er niets van gekomen. 

Gelukkig is van de meeste straatnamen de betekenis te achterhalen. 

Deze keer blijven we rond Oudemirdum. 

 

Kippenburg 

In het jaar 1834 liet jonkheer Gerard van Swinderen er een 

pluimveebedrijf bouwen. In 1850 werd het omgebouwd tot een café. 

Vandaar de naam Kippenburg. 

 

Heidepaed 

Dit pad loopt langs de Nijemirderheide en zo is het Heidepaed ontstaan. 

 

De Boegen 

Op het eind van de Sminkevaart heeft een boerderij gestaan. Die de 

Boegen werd genoemd. Wie weet wat de Boegen betekent? 

 

Star Numanwei 

Anne Willemine Star Numan, geboren 20 oktober 1843 in Groningen, is 

getrouwd geweest met Tammo Tammerus Kroon en later met Jeremias 

Posthumus Meijes. Het laatste huwelijk vond plaats in Gaasterland en 

ze heeft sinds dit huwelijk vanaf 1888 op Rinia state gewoond. Ze is 

overleden op 16 september 1925 in Oudemirdum en is hier ook 

begraven. De bossen dragen nog wel de naam Star Numan, maar 

worden vanaf 1920 beheerd door Staatsbosbeheer. 

 

Beukenlaan 

De naam zal zijn ontleed aan de zich aan beide kanten bevindende 

beuken. 

 

Wyldemerk 

De Wyldemerk ontleent zijn naam aan de beruchte jaarmarkt die reeds 

in de vijftiende eeuw in de buurt van Harich werd gehouden.  
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De Wyldemerk bestond uit een 

paardenmarkt, een kermis en een 

groot volksvermaak, waarbij de sterke 

drank rijkelijk vloeide. De drank 

verhitte de gemoederen en soms liep 

het daardoor helemaal uit de hand. 

In 1963 ontaardde een 

woordenwisseling in een grote 

vechtpartij. In het tumult gooiden 

herrieschoppers de marktkramen van 

zilversmeden uit Amsterdam omver. 

In de negentiende eeuw verloor de Wyldemerk geleidelijk zijn 

betekenis. De handel nam af en rond 1900 kwam er een eind aan het 

eens zo vermaarde festijn. 

               
 

Van de Oranjevereniging 
Graag wil de Oranjevereniging alle vrijwilligers en sponsoren van harte 

bedanken die er mede voor gezorgd hebben dat wij alle activiteiten van 

het lustrumprogramma hebben kunnen organiseren. 

 

Zoals ieder jaar was ook dit jaar de playbackshow weer een groot 

succes! 

 

Koningsdag ging van start met een leuke optocht. Wel heel jammer dat 

er maar 3 grote wagens zich hadden aangemeld. Gelukkig hebben er 

veel kinderen mee gedaan die er voor hebben gezorgd dat de optocht 

een kleurig geheel was, met prinsessen, brandweermannen, 

boeventransport, boerin met lammetje, indianen en nog heel veel meer! 

 

Het Brinkfest was goed bezocht dit jaar. Veel mensen hebben zich 

vermaakt met Mental Theo, DJ Tony Star, DJ Appie en het duo Small 

Change. Door de kou zijn de meeste mensen vroeg in de avond vanaf de 

Brink naar huis vertrokken (of bij Café de Nostalgie naar binnen) 

waardoor de muziek buiten eerder is opgehouden. 
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De kindermiddag op 

woensdagmiddag 29 april was 

erg geslaagd. De kinderen 

hebben zich uitgeleefd met 

diverse oud Hollandse spelletjes 

en op het luchtkussen van de 

Hege Gerzen. Tot slot nog een 

ijsje en de middag was alweer 

voorbij! 

 

Donderdagavond was er een 

gezellige bingo in MFC It Klif. 

 

De opkomst bij de cabaretmiddag op vrijdagmiddag 1 mei viel helaas 

wat tegen. De heren van Klún en Knoffelhakke hebben er desondanks 

toch een leuke voorstelling van gemaakt. 

’s Avonds zijn er een aantal groepen jeugd gedropt. Spannend!! Veel 

gegiebel en gelach…. 

 

Dodenherdenking was ook dit jaar weer een waardige bijeenkomst. De 

stille tocht, de taptoe, de twee minuten stilte, de kransleggingen en de 

toespraken zorgden voor een plechtig geheel. 

Op Bevrijdingsdag hebben 18 teams 

gestreden om de eer en de wisselbeker 

van de Dirty Herrie Race. 

Het weer was ons goed gezind. Pas bij 

het finishen van het laatste team begon 

het flink te regenen en onweren. Snel 

het luchtkussen opruimen en schuilen in 

het MFC!! 

 

Wij hopen dat iedereen plezier heeft 

gehad bij de diverse activiteiten die wij 

dit jaar voor u hebben georganiseerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Oranjevereniging Oudemirdum 

Het springkussen dat door springen omgekiept 

moest worden 
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Word wereldgezin met een AFS bonuszoon of dochter!  
Maria uit Brazilië, Maxi uit Chili, Chiara uit Italië en Nina uit de VS 

zijn 4 enthousiaste scholieren die net te horen hebben gekregen dat zij 

het komend schooljaar met AFS – een non-profit uitwisselings-

organisatie met 100 jaar ervaring – naar Nederland mogen komen. 

Nieuws dat hen heel blij maakt en ze zijn dan ook enthousiast begonnen 

aan de voorbereidingen voor hun jaar in Nederland. Ze leren alvast wat 

Nederlands, worden voorbereid op een jaar in een heel nieuwe wereld 

en ze proberen vooraf veel te leren over hun gastland.  

 

Waar ze vooral benieuwd naar zijn, is in welke gastfamilie zij een 

schooljaar lang welkom zullen zijn. Wij hopen dat er weer veel gastvrije 

gezinnen zijn die het avontuur aan durven. Ben jij het gezin waar Maria 

de vanillevla mag ontdekken, Chiara aardappels leert waarderen of waar 

Nina lekker mee kletst over haar Nederlandse avonturen? Heb je een 

plekje aan de keukentafel, op de bank en vooral in je hart voor een 

avontuurlijke tiener die het aandurft de wereld te ontmoeten? Neem dan 

contact op met de vrijwilligers van AFS voor meer informatie.  

 

Een vreemde opnemen in je gezin is natuurlijk een grote stap en de 

vrijwilligers van AFS staan dan ook klaar om daarbij te helpen. 

Ervaring leert dat na een jaar samen de AFS-er geen vreemde meer is 

maar een gezinslid met wie je veel hebt meegemaakt. Een jaar met een 

uitwisselingsscholier laat je kijken naar je eigen gezin en cultuur, 

kennismaken met een heel andere cultuur en geeft banden voor het 

leven.  

 

Tijdens hun uitwisseling in Nederland gaan deze AFS-ers gewoon naar 

de middelbare school, zoeken ze een Nederlandse (sport)club om bij te 

horen en maken ze onderdeel uit van hun gastgezin. AFS zorgt daarbij 

voor de praktische zaken als verzekering, schoolkosten, ondersteuning 

en visum en de AFS-ers hebben zelf natuurlijk zakgeld voor hun 

persoonlijke uitgaven. 

 

Wie wordt het gastgezin van één van onze AFS-ers? Neem voor meer 

informatie contact op met, regio vrijwilliger AFS Fryslân  

(0512-841750  / afsfryslan@hotmail.com) of kijk op www.afs.nl 
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MEI 2015 

 

 

MARDUMER ENERGIE INITIATIEF  
Beste Dorpsbewoners, 

Midden april hebt u allen een enquête in de bus gehad aangaande het 

opwekken van duurzame energie doormiddel van een Dorpsmolen. 

Velen van u hebben gereageerd door het invullen van de enquête die bij 

u aan de deur is opgehaald dan wel dat u deze hebt ingeleverd bij een 

commissie lid of in de bus bij installatie bedrijf Bokma. De commissie 

is ingenomen met het grote aantal ingeleverde formulieren.  

De resultaten van de enquête zullen worden besproken binnen 

Plaatselijk belang Oudemirdum, Dorpsbelang Nijemirdum en hoe wij 

als MEI commissie verder gaan met deze resultaten. Een eerste indruk 

van de enquête laat zien dat een belangrijk deel van onze gemeenschap 

vóór het opwekken van duurzame energie is door middel van een 

dorpsmolen en dat een behoorlijk deel mee wil investeren om dit te 

realiseren. Dit geeft de commissie eerst voldoende vertrouwen om de 

mogelijkheden verder te onderzoeken en op de ingeslagen weg verder te 

gaan. 

Wij komen later bij u terug om de resultaten van de gehouden enquête 

met u te delen. Dit willen wij doen op een volgende nog te organiseren 

informatie avond. Dit hoort u tijdig van ons.  

Als Mardumer Energie Commissie hebben wij nog enkele functies 

vacant. Zo zijn wij nog opzoek naar een secretaresse / secretaris en naar 

een penning meesteres / penning meester die ons bestuur wil versterken. 

Een reactie bij een van de commissie leden wordt bijzonder 

gewaardeerd. 

 

Namens de Commissie Mardumer Energie Initiatief, 

Geerling Visch, Oudemirdum 

Rienk Nadema, Nijemirdum 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.knutsellab.nl/uploads/images/windmolen-247.gif&imgrefurl=http://www.knutsellab.nl/knutsel.php?nummer=18&docid=RBnPX5Wac_hsJM&tbnid=9ko2-Dh9WEmhhM:&w=247&h=247&ei=OTTuVITdC9Oxadz_gcAF&ved=0CAI
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