Van de bestuurstafel.
Op 21 maart heeft onze Algemene Ledenvergadering
weer plaats gevonden in Hotel Boschlust.
Er was een goede opkomst.
Na de gebruikelijke zakelijke punten die eerst
afgewerkt werden kwam de heer Hofstra, onze
buurtagent, aan het woord.
Zoals gebruikelijk de laatste jaren is oud en nieuw
goed verlopen.
Waar wij erg van geschrokken zijn (en niet wisten)
was het verhaal over pesten. In ons dorp zijn er
verscheidene klachten gekomen dat inwoners elkaar
pesten. Het is vooral de jeugd die het op bepaalde
mensen gemunt heeft.
Dit is onacceptabel en wij vragen dus ook dringend
om hiermee te stoppen.
Ouders let op uw kinderen en praat met ze. Dit kan
niet.
Als u klachten heeft, wilt u dit dan aan ons melden?
Als we het niet weten kunnen we er ook niets aan
doen.
M.F.C.
De nieuwbouw is begonnen! Gelukkig kunnen we
zolang in het noodgebouw terecht.
De heren R. Koopmans en C. Winkel hebben
uitgebreid verteld over de gang van zaken wat
betreft het M.F.C.
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Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn M. Visch en G. Bokma.
Deze zijn met handopsteking herkozen.
Rondvraag
Wie heeft er iets voor de rondvraag?
Pauze
In de pauze werden de prijswinnaars van de puzzel
uit het Pompeblêd bekend gemaakt.
Ook werden er weer lootjes getrokken voor de
prijzen die door onze ondernemers ter beschikking
waren gesteld.
Lezing G. Visch
Deze heeft jaren geleden in zijn praktijk jaar van de
HTS een reis met de “Willem Barentz” gemaakt. Met
dia`s heeft hij deze reis toegelicht.
Sluiting
Vriendelijk bedankt voor uw komst.
De avond werd afgesloten. Men kon op onze kosten
nog 1 consumptie nuttigen met daarbij hapjes van
hotel Boschlust.
De Gaaikemabank
Zoals velen van u al hebben gezien is de Gaaikema
bank hersteld.
Omdat het niet zo eenvoudig was om de juiste
stenen erbij te vinden heeft het wel even geduurd.
Maar het is gelukt! De firma Betsema heeft het
herstel voor hun rekening genomen.
Waarvoor natuurlijk onze dank.
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Koninginnedag
Twee bestuursleden hebben deze bank op
Koninginnedag in gebruik genomen.
Namelijk als ‘post’ tijdens de Dirty Herrie Race.
Deze race is een groot succes geweest. Veel
inwoners van ons dorp hebben mee gedaan.
Ook de andere activiteiten werden goed bezocht.
Alle hulde voor het bestuur van de Oranjevereniging
en de vele vrijwilligers.
Dodenherdenking
De Oranjevereniging, basisschool de Wallikker en
Plaatselijk Belang organiseerden samen de ‘stille
tocht’ naar het oorlogsmonument in het Fonteinbos.
Onder klokgelui liep een grote groep mensen in
stilte naar het oorlogsmonument. Ook daar hadden
zich al mensen verzameld. Daar werd de ‘Last Post’
geblazen en twee minuten stilte in acht genomen.
De kransen werden gelegd. De heer Meinsma hield
namens de gemeente een overdenking.
Mevrouw Keesman las een gedicht voor namens
Plaatselijk Belang.
En een van de jongeren las namens de school ook
een gedicht voor. Samen hebben we het Wilhelmus
gezongen.
In stilte liepen we terug naar ons tijdelijke
dorpshuis voor een kopje koffie.
De trimbaan
Door verzekeringsmaatschappij Woudsend is er
jaren geleden een trimbaan aangelegd in het
3

Fonteinbos. Omdat deze verzekeringsmaatschappij
niet meer bestaat is er aan de trimbaan niets meer
gedaan.
Zoals hij er nu bij ligt kan er geen gebruik van
worden gemaakt. Wij hebben overleg gehad met de
heer Rietberg van de gemeente en die heeft ons
toegezegd dat de trimbaan wordt opgeknapt. Wij
rekenen er op dat dit spoedig gebeurt.
Lege Leane
De bestrating hier vertoont nogal wat
mankementen.
Er is nu afgesproken dat deze opnieuw bestraat gaat
worden.
Zomer (vakantie)
Namens het bestuur wens ik u allen een heel goede
zomer toe.
In ons dorp worden door de Activiteiten Commissie
weer allerlei activiteiten georganiseerd waar wij als
inwoners ook veel gebruik van hopen te maken.
Vriendelijke groeten (namens het bestuur)
M. Visch
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Lelie teelt.
Naar aanleiding van verontruste signalen uit ons dorp
aangaande de lelie teelt aan het Hunningspaed,
hieronder de correspondentie welke wij gehad hebben
met de gemeente.
Geachte heer Knobbe,
Ons als plaatselijk belang Oudemirdum is ter ore
gekomen dat een aantal mensen zich zorgen maakt
over het verbouwen van lelies aan het Hunningspaed in
Oudemirdum.
Hier zou zogezegd veel met gevaarlijke
bestrijdingsmiddelen worden gespoten zodat dat
gevaren voor de gezondheid zou kunnen opleveren. Wij
hebben geen verstand van lelies en al helemaal niet van
de te gebruiken bestrijdingsmiddelen. Hebt u daar als
gemeente ook ervaring mee ?? Volgens ons zijn daar
vast regels voor en misschien lijkt het erger dan het is.
Het is natuurlijk wel te begrijpen dat als je in de buurt
bent en de betreffende boer gaat met een grote spuit
over het land en het waait wat....
We hopen dat u ons hier meer over kunt vertellen.
Wij horen graag van u.
vr.gr.
Plaatselijk Belang Oudemirdum
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Geacht bestuur Plaatselijk Belang,
Het is begrijpelijk dat bewoners of naaste buren van
percelen waar chemische middelen worden gebruikt
verontrust zijn. Toch denk ik dat het mee valt. De
middelen staan onder strenge controle en door de jaren
heen zijn mogelijke schadelijke middelen voor flora,
fauna en mens uit de handel gehaald. Ook zal een
agrariër oppassen wat en hoe hij de middelen gebruikt.
Bij verkeerd gebruik is hij aansprakelijk met alle
gevolgen van dien. Hij heeft schade maar ook de sector
waar hij in werkt. Natuurlijk is het zo dat chemische
middelen niet gezond zijn als je maar weet wanneer en
hoe je het moet gebruiken.
Zelf denk ik hierbij aan de bollen streek. Ook hier wordt
heel veel gespoten en dat is gezien het aantal hectares
massaal. Als er gezondheidsklachten moesten zijn dan
zou het hier moeten zijn. Als we zo redeneren als we nu
over Oudemirdum denken moet daar constant een
gifwolk hangen. Daarom denk ik dat het wel mee valt.
Chemische middelen in de landbouw zijn van
oorsprong reukloos, maar voor alle duidelijkheid wordt
er een geurmiddel aan toegevoegd. Verder is het maar
goed dat aan elk middel een geur is toegevoegd dan
weet je dat er met een middel gewerkt is. Deze geur zijn
wij hier niet gewend waardoor we verontrust raken.
Verder hebben we hier het geluk dat er maar een jaar
geteeld wordt, volgend jaar is het weer ergens anders.
Misschien een lang verhaal maar ik hoop dat hiermee de
onrust wat minder wordt.

6

Als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel en met
vriendelijke groeten,
Klaas Knobbe
Contactfunctionaris
gem. Gaasterlân-Sleat
Collecte Astmafonds.
Van 9 t/m 14 mei is er weer gecollecteerd voor het
Astma Fonds.
Prachtig, dat er steeds weer mensen zijn die dat willen
doen.
De collecte heeft in Oudemirdum en Rijs het prachtige
bedrag van € 1010.29 opgebracht.
Namens het Astma Fonds wil ik alle gevers hier heel
hartelijk voor bedanken.
Janke de Jong – Hoekstra.
Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting.
De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van
3 - 9 april 2011 in Oudemirdum heeft dit jaar maar
liefst € 872,02 opgebracht.
Alle collectanten en gevers van harte voor het behalen
van dit schitterende resultaat.
Ruurd Hans en Anita de Boer
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Beste mensen,
Langs deze voor mij ongebruikelijke weg,
wil ik U allen bedanken voor Uw medeleven
betoond tijdens de ziekte van mijn vrouw
en bij haar overlijden.
F. Galama
Fokkestaach1
Joure
Beste inwoners van Oudemirdum,
Hierbij graag een woord van dank aan al diegene die
gereageerd hebben op mijn voortijdig stoppen met
werken als postbode.
De vele kaarten, brieven, telefoontjes en kado's waren
een helende pleister op de wond.
Een hartelijk ""BEDANKT"" ,ook namens mijn gezin, uit
de grond van mijn hart.
Teake Bult
Bakhuizen
0uderenfonds : 2011.
We zijn de april maand weer bezig geweest ,met de
verkoop van kaarten en postzegels,voor de ouderenhulp
Er is voor een bedrag van € 2750,25 verkocht .
En € 59,90 gift. Dat is samen € 2810,15
Dat is mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Iedereen hartelijk bedank.
De bestellingen worden juni-juli bij u thuis bezorgd.
Aagje Klompmaker
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Activiteiten Commissie Oudemirdum (ACO)
Ook dit jaar heeft de ACO weer een programma
samengesteld waarvan wij denken dat het in de smaak
zal vallen van onze eigen inwoners en de ruim
aanwezige toeristen. zo hebben we natuurlijk weer het
ringrijden, een keer door de Friese Aanspanning en aan
het eind van het seizoen nog een keer in de authentieke
sjezen, het shanty festival ontbreekt uiteraard ook niet,
Janny Brandsma komt langs evenals Pieter Wilkens met
het shantykoor uit Opeinde, we hebben twee schoten
gevonden die een geweldige show neerzetten, een
dixieland band verzorgt de muziek op een avond
waarop u kunt genieten van de hapjes en drankjes van
diverse horecabedrijven uit de buurt (o.a. Boschlust,
Galamadammen etc.) verder natuurlijk het
kuipjesteken, de westernavond en touwtrekken.
Kortom, weer een uitgebreid programma met voor elk
wat wils! Voor het hele programma; houd uw
brievenbus in de gaten voor onze folder of kijk op
www.aco-oudemirdum.nl
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En opeens was ie er niet meer…
Let je een paar dagen niet op, en wég is ons gouwe
ouwe dorpshuis! Sneller dan verwacht voor de
meeste inwoners, zo bleek wel. Amper nadat het
sloopstof was neergedaald ging de shovel de grond
alweer in om het fundament te graven voor het
nieuw te bouwen MFC.
Eigenlijk zijn de eerste bouwactiviteiten al veel
eerder gestart, maar dat weet bijna niemand. De
inkt van de handtekeningen onder het contract was
nog niet droog, of in een grote loods begonnen de
eerste indoor bouwactiviteiten al. Dat moet ook wel,
want met een deadline oplevering oktober 2011 kun
je wel spreken van een strakke planning.
“Wie zal dat betalen?” denkt u misschien.
Nou, gemeente Gaasterlân-Sleat staat garant voor
een groot gedeelte van de bouwkosten. Ook
subsidiegelden worden ruim ingezet. Wel werd
contractueel vastgelegd dat de toekomstige
gebruikers blijk moesten geven van draagvlak, zoals
dat heet. En wel door € 30.000,- van de begroting
zelf op te brengen. Dus werd de belofte gedaan door
de afgevaardigden van ons dorp, dat dit enorme
bedrag zou worden bijeengebracht door de
bevolking van Oudemirdum en omstreken voor een
mooi, nieuw MFC in het midden van ons dorp.
Dat is mooi gezegd, maar dat moet dan allemaal nog
wel even gebeuren! De stuurgroep had zichzelf
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hiermee een flinke verplichting opgelegd. Er werden
verschillende werkgroepen opgericht, waaronder de
werkgroep “geldwerving”. In deze werkgroep zitten:
Coert Winkel, Jappie Breimer, Paul Rienstra, Bouke
Geertsma, Hielke Smink, Henk Landsheer,Martine
Kroijenga-Schneider, Rinke Koopmans en Piet
Salverda. Begin maart kwamen deze dorpsgenoten
voor het eerst bijeen. De opdracht was duidelijk:
Regel die dertigduizend euro!
Tja….en dan?
Dan wordt er eerst maar eens flink gebrainstormd,
zonder schaamte, zonder terughoudendheid.
Allerlei manieren om snel en efficiënt zoveel
mogelijk geld op het kleed te krijgen, werden frank
en vrij besproken. De meeste van die “oprispingen”
verdwenen echter ook weer snel in de prullenbak.
Uiteindelijk werd besloten om een plan A uit te
voeren, en een plan B klaar te hebben als plan A
onverhoopt zou stranden.
Plan A hield in dat we de inwoners van
Oudemirdum duidelijk zouden maken wat een
belangrijke rol een dorpshuis heeft gehad in onze
dorpsgeschiedenis en hoe belangrijk dus een nieuw
MFC kan zijn in de toekomst. Gelukkig vonden we
Slagerij de Vries bereid om de blanco achterzijde
van hun reclamefolder ter beschikking te stellen
voor deze wijze van communicatie. Ook Catharinus
de Jong was snel om, en stelde “bits en bytes”
beschikbaar op de site www.oudemirdum.nl.
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Na een aantal van deze informerende folders
zouden we dan met een enveloppen-actie alle
huishoudens persoonlijk benaderen, in de hoop dat
men tegen die tijd bereid zou zijn om een deel van
het bedrag te doneren in het algemeen belang.
Over de tekst in de brief is vrij lang nagedacht en
gesproken. Om te voorkomen dat de tekst te
vrijblijvend zou zijn en men daardoor misschien te
kleine bedragen zou doneren was deze tekst
redelijk brutaal van toon, omdat er alleen werd
gerept over donaties tussen de 25 en 100 (of meer)
euro. Hoe zou dit landen in het dorp, in een tijd van
financiële crisis?
Met veel enthousiasme gingen vierentwintig
vrijwilligers op pad, om de 578 huishoudens in
Oudemirdum, Kippenburg en Harich een opvallende
envelop te brengen, om die enkele dagen later weer
persoonlijk op te halen. Gelukkig konden we na
enkele spannende “ophaal- en teldagen” vaststellen
dat bijna elk huishouden het belang van een nieuw
MFC onderstreepte met bovengemiddeld hoge
donaties!! Plan B kon in de kast blijven.
Wat een luxe !
Op het moment van schrijven van dit stukje is wel
duidelijk dat we de vereiste € 30.000,- ruim gaan
overschrijden! Dus kan er nu worden nagedacht
over extra’s op en aan het MFC. Te denken valt aan
een speciale entree voor minder validen, een goede
licht-en geluidsinstallatie voor culturele activiteiten,
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etc. En dat is dus véél meer dan waar de werkgroep
“geldwerving” op had durven hopen…
Het is voor alle dorpsgenoten die aan deze
inzamelingsactie hebben meegewerkt een
fantastisch resultaat waar met veel plezier aan
wordt teruggedacht. We willen dan ook gráág van de
gelegenheid gebruik maken om via It Pompebled alle
donateurs GEWELDIG te bedanken voor hun
bijdrage, want we realiseren ons dat we niet de
enigen zijn die bij u aan de deur komen. Dit bleek
geen effect te hebben op de eindopbrengst: u heeft
duidelijk gemaakt pal achter het nieuwe MFC te
staan!
En daarmee is al het werk achter de schermen de
moeite waard geweest. Maar het is nog niet over en
voorbij: nu is het afwachten wie de mooie reisprijs
die Reisbureau TOERKOOP uit Lemmer
gesponsord, heeft gewonnen ! Wij houden u op de
hoogte …
Het MFC bestuur.
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“Aldemardum sjongt”
Op freed 24 juni is der in sjongjûn yn ‘de Fontein’,
de tsjerke fan de PKN-gemeente yn dit doarp.
Meiwurking wurdt ferliend troch

sjonggroep ‘Vocal Roses’

sjongkoar ‘Eigenwize’

it ‘Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum’.
Jimme wurde fan herte noege. It begjint om 20.00 oere.
Wy freegje € 3,00 foar de makke ûnkosten.
Bern oant 12 jier meie der sa yn.
Graach oant dan.
DRINGEND VERZOEK VAN DE 'OUD PAPIER
VRIJWILLIGERS'.
Iedere maand zijn er vrijwilligers die hun vrije
zaterdagochtend opofferen om op de 2e zaterdag van de
maand oud papier op te halen.
Om dit op een prettige manier te kunnen doen willen we
u dringend verzoeken om het papier goed verpakt aan de
weg te zetten. Plasticzakken zijn niet toegestaan.
Om het gemakkelijker te maken willen we u vragen om
het papier aan één zijde van de weg te zetten zoals ook
gebruikelijk met het aanbieden van de containers. Tevens
vergroot dit de veiligheid.
Hartelijk dank voor u medewerking.
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Puzzelcompetitie 2011-05-22
Gefeliciteerd puzzelaars, de kruiswoordpuzzel en de sudoku
van de eerste ronde van deze competitie werd door iedereen
goed opgelost.
Voor hen die het nog niet weten of zij die in 2011 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’, zoals u ongetwijfeld weet, 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 2011 geldt dat niet beslist de
maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een
prijs. Dus een keer geen tijd of anderszins verhinderd mee te
spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid die u
wel schikt, uw oplossing(en) van de puzzel(s) in!
De stand na de Lente Kruiswoordpuzzel
5 punten
Mevr. J. Bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. T.M. de Boer – Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20
Mevr. N. Draaijer – Boersma, De Grintfisker 9
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Mevr. D. Gijzen, De Bûgel 19
Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23
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. S. Kuiper, Liemdobben 8
Mevr. G. Liefhebber – Tolsma, De Flechtreed 14
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Oldenhage – Bakker, J. Schotanuswei 58
Mevr. Y. Oosterhoff – Dijkstra, J. Schotanuswei 88A
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16
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Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19
Mevr. A. Schotanus – Muizelaar, Oude Balksterweg 4
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. M. Temming – van Tol, Skouleane 8
Mevr. B. de Vries – v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. K. Visser – Folkertsma, J. Schotanuswei 56A
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
De stand na de Lente Sudoku
1 punt
Mevr. J. bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20
Dhr. P. Gijzen, De Bûgel 19
Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Oldenhage – Bakker, J. Schotanuswei 58
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. M. Temming – van Tol, Skouleane 8
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
De uitwerking van de lentepuzzels vindt u elders in dit blad.
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden
ingeleverd tot 15 augustus 2011 bij:
Jelle Twijnstra
Jan Schotanuswei 9
8567 LA Oudemirdum
E-mail: drs. jelletwijnstra@ziggo.nl
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Oplossing Lente sudoku

Zomerkleurplaat,
Er waren niet zo veel kleurplaten ingeleverd bij het
Fietshoekje, maar toch zijn er drie winnaars gevonden.
Dit zijn;
Maaike Brandsma van de Bûterkamp
Janneke Boonstra van de Kerkstraat
Anna Wortman van de Bûgel
Gefeliciteerd!! Jullie kunnen je prijsje ophalen bij het
Fietshoekje
De zomerkleurplaat mag je zo snel mogelijk inleveren bij
Drogisterij Kramer (oftewel bij Meta).
Zet wel even je naam, adres en leeftijd op de kleurplaat.
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Zomerpuzzel
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Oplossing Lentepuzzel
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Zomer sudoku
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Mokkebank,
Gaasterland staat bekend om zijn bossen, maar het heeft
ook een prachtige kust. Onderdeel van die kust is de
Mokkebank, een natuurreservaat aan de rand van het
IJsselmeer, tussen Mirns en Laaksum. De Mokkebank bestaat
uit een met riet en bosjes begroeide plaat die blijvend is
drooggevallen na de afsluiting van de Zuiderzee. Op de
plaat kwamen grote aantallen meeuwen af. Aan deze
‘mokken’ heeft de bank dan ook zijn naam te danken.
Later is het reservaat uitgebreid met nieuwe zandplaten,
schraalgraslanden, rietvelden, struwelen en kleine bosjes.
Het natuurterrein beslaat nu 66 hectare. De Mokkenbak is
een belangrijk vogelgebied. Tijdens de trektijd passeren hier
enorme aantallen lijsters, mezen, rietzangers, kleine
karekieten en sijzen. Tussen augustus en oktober ziet het
reservaat zwart van ruiende futen. Soms komen er meer dan
tienduizend futen tegelijk naar de Mokkebank. Futen
verliezen tijdens de rui alle slagpennen tegelijk. Dat maakt
de vogels enorm kwetsbaar omdat ze dan niet kunnen
vliegen. In het reservaat vinden ze de rust en veiligheid die
ze in de periode nodig hebben.
De Mokkebank heeft een zeer gevarieerd plantenrijkdom.
Langs de dijk is een wilgenbos ontstaan, waarin de voor
Friesland zeldzame ijle zegge voorkomt. In het westen van
het reservaat ligt een hogere zandrand, waarop muurpeper,
klein hoefblad en zandzegge groeien.
De Mokkebank ligt dicht bij de bossen en het is daarom niet
verwonderlijk dat grotere zoogdieren als ree en vos er
worden gesignaleerd. In de schemering kunnen de vossen
soms worden waargenomen vanuit de vogelkijkhut die vanaf
de Wieldijk via een smal pad bereikbaar is.
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Leesclub
Veel mensen houden van lezen. Meestal kruipen lezers
met een boek in het bekende hoekje, maar zou het niet
leuk zijn om daarnaast ook eens in een groepje een thuis
gelezen boek te bespreken om samen te ontdekken wat
de schrijver ons precies wil vertellen en op welke manier;
het hoe en waarom samen ontdekken kan interessant en
zinvol zijn. Natuurlijk hoeft niet alleen zware kost aan
bod te komen, ook het lichtere genre in de literatuur is
vaak best de moeite waard om aandacht aan te schenken.
Het is de bedoeling om de komende herfst van start te
gaan met de leesclub. Wie mee wil doen kan zich tot 15
september a.s. opgeven bij:
Gea Liefhebber
Bestuurslid Dorpsbelang
De Flechtreed 14T
Tel. 571960
Of bij:
Jelle Twijnstra
Redactielid Pompeblêd
J. Schotanuswei 9
Tel, 571252.
Uiteraard gaan we daarna als eerste stap een avond
beleggen om met elkaar kennis te maken en tot
afspraken te komen over de gang van zaken. Wij hopen
op positieve reacties!
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Sjerp Jaarsma, uitbater Hege Gerzen, in film over
Heineken
Wie had gedacht dat onze uitbater van de Hege
Gerzen nog eens filmacteur zou worden in een film
over de ontvoering van Heineken. Eigenlijk is het
niet eens zo vreemd, want Sjerp Jaarsma is zeer
deskundig over die ontvoering van Heineken en zijn
chauffeur Doderer in 1983. Hij schreef er zelfs een
boek over en organiseerde busreizen over dit drama
naar Amsterdam, waar o.a. de loods die voor de
beide heren als gevangenis diende werd bezocht.
In Zuid-Afrika waar de film werd opgenomen,
ontmoette Sjerp zijn provinciegenoot Rutger Hauer,
die de hoofdrol speelt, ze zaten zelfs in hetzelfde
hotel. Dat moet wel een bijzondere ervaring zijn
geweest voor onze beheerder van de Hege Gerzen
aan het IJsselmeer: een tijdje in zo’n heel andere
leefwereld te zijn. De film komt in november uit!
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Snypsnarennijs
Na een jaar zonder oefenavonden, toneelstress en een
toneelstuk, staan we allemaal weer te popelen om er dit jaar
weer tegenaan te gaan. Een tijdje heeft u niets van ons
kunnen horen, omdat lange tijd niet duidelijk is geweest wat
de toneelplannen voor het seizoen 2010/2011 zouden zijn.
We hebben er meerdere malen over vergaderd en we
kwamen er maar niet uit. Zullen we eerder spelen, dan staat
het dorpshuis nog? We kunnen misschien ook in de
meivakantie een stuk opvoeren in de tent op het NOKterrein? Of toch maar een jaar geen uitvoering? Ondanks dat
we al een toneelstuk uitgezocht hadden, hebben we met z’n
allen besloten een jaar over te slaan. Dit was geen
gemakkelijke beslissing, maar uiteindelijk wel een goede. We
zijn niet afhankelijk geweest van het eerder of later
afbreken van het Dorpshuis, we hebben niet alles op alles
hoeven zetten om het rond te krijgen om op een andere
locatie een toneelstuk op te voeren in het recreatieseizoen,
kortom geen onnodige stress.
Wel zijn wij van mening dat er komend jaar, in het nieuwe
MFC, een extra goed stuk neergezet moet worden. Hier zal
de leescommissie haar de komende tijd over ontfermen.
Vanaf september zullen natuurlijk ook de spelers en de
regisseuse hun uiterste best doen om deze belofte waar te
maken. Een jaar zonder toneel is voor ons niet voor
herhaling vatbaar!
Wat gezegd moet worden is dat wij als toneelclub erg blij
zijn met onze donateurs. Zij hebben ons ook dit toneelloze
jaar gesteund! Zonder donateurs zouden wij het als
dorpstoneelclub(je) niet redden. Wij zijn jullie zeer
dankbaar voor jullie bijdrages!
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Merenpost
Alles wordt steeds duurder; zo ook het versturen van uw
post. Maar waarom zou u meer betalen dan nodig is?? De
Meren Post-zegels zijn weer verkrijgbaar in Oudemirdum!!
Voor slechts Є 0,33 per kaart of brief tot 20 gram stuurt u
uw post door heel Friesland.
U bespaart dus Є 0,13 ten opzichte van uw reguliere post.
Post ingeleverd voor woensdag 12.00 uur wordt vrijdag in
heel Friesland bezorgd.
Post ingeleverd voor vrijdag 12.00 uur wordt dinsdag in heel
Friesland bezorgd.
En in de maand december verkopen wij Meren Postkerstzegels voor slechts Є 0,30.
Uw voordeel:

Gegarandeerd voordeel van Є 0,13 per verstuurd
poststuk

Meren Post bezorgt zowel op dinsdag als op vrijdag
door geheel Friesland

Van maandag t/m zaterdag kunt u bij ons terecht voor
zowel het inleveren van uw post, alsook voor het
aanschaffen van uw zegels

Indien gewenst leveren wij service aan huis; wij leveren
de zegels dan bij u thuis en kunnen uw post daar ook
afhalen

Indien gewenst ontvangt u een factuur (interessant
voor bedrijven!!)

De zegels zijn zelfklevend.

De zegels zijn per stickervel van 10 stuks verkrijgbaar

De zegels zijn uniek, want ze hebben de vorm van een
pompeblêd!!
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Nadeel:
 Uw post mag niet in de reguliere TNT-brievenbussen en moet
dus ten allen tijde bij ons thuis ingeleverd worden; wij
verzorgen de verdere verspreiding
 Gebruik van de zegels is alleen voor postbezorging in
Friesland, voor uw overige post kunnen wij u helaas dus niet
van dienst zijn.
Denkt u van onze diensten gebruik te kunnen maken, neem
dan (vrijblijvend) contact met ons op of kom langs voor de
mogelijkheden. Kijk eventueel ook op:
www.postgroepfryslan.nl
Graag tot ziens!!
U kunt voor al uw Meren Post terecht bij:
Fam. J. Oldenhage,
Tel: 0514-571803 / 06-15257799
Jan Schotanuswei 58, Oudemirdum
E-mail: johanoldenhage@kpnplanet.nl
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VOLLEYBALTOERNOOI
WANNEER?? ZATERDAG 18 JUNI 2011
WAAR??OP IT FJOUWERKANT (MIDDENPLANTSOEN) IN ONZE BUURT
Naar aanleiding van de vele enthousiaste reacties die we
gekregen hebben na vorig jaar verwachten we ook dit jaar
een flink aantal aanmeldingen. We kunnen, gezien onze
capaciteit, niet meer dan 12 teams mee laten spelen. Als er
meer dan 12 teams zich inschrijven hanteren we de regel;
het moment van inschrijving. (de eerste 12 teams gaan door,
daarna kom je op de reserve lijst.) Je kunt je ook als
individu opgeven. Je word dan ingedeeld bij een team.
Om de kosten wat te beperken vragen we weer een
inschrijfgeld van € 2,50 per persoon.
Hebben jullie er weer zin in, vul dan het inschrijfformulier
(elders in dit blad) in en lever dat in voor 10 juni bij Jennifer
van den Brom, De Flechtreed 43. Je kan mij ook mailen;
jennifervanwouw@hotmail.com of
buurtvereniging.it.runtsje@gmail.com
Met sportieve groet en tot ziens op 18 juni,
Jennifer van den Brom
Buurtvereniging “It Rûntsje”
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