
 

REFERAT FRA KLUBBMØTE 
 

Dato:  07.03 År: 2019 Referent : Øystein Haugen 

   

 
 
Dagens tema var at 3 nederlendere som flyttet til Nome etter tilflytningskampanje for noen år 

siden kom på besøk og fortalte om sin bakgrunn og erfaringer fra livet i Nome. 

De 3 var Gerben Pietersma, Peter van Heerebeek og Jozef Steegh 

 

 
 

Følgende deltok: 

Per Sanni, Liv Sonja, Irene, Øystein, Einar K,  Knut, Ragnar,  Kolbjørn, Olav, Per Harald, 

Asbjørn, Svein Tore, Bent, Harald, Einar E, Bardur, Ola Vea, Hermann. 

 

President Irene ledet møtet 

Monica og Egil er sjuke og sliter med helsa.  Vi ønsker dem god bedring. 

  

Dagen i dag er navnedag for Arild og Are. 

 

Liv Sonja hadde bursdag 6. mars og ble klappet for. 

 

Presidenten refererte fra dagens dato og ting som har skjedd. 
- 1714:  Ved freden i Rastatt etter den spanske arvefølgekrigen, måtte Spania avstå områder i Nederland, Sør-Italia 

samt Gibraltar (som ble britisk) 

 

- 1906:   Finland ble første land som ga kvinner stemmerett.  Alle skattebetalere over 25 år kunne både stemme og 

stille til valg. 

 

- 1933:  I Østerrike oppløste kansler Engelbert  Dollfuss nasjonalforsamlingen.  Nyvalg var uaktuelt fordi nazistene 

kunne seire. 

 

- 1936:  Tyske styrker rykket inn i det de-militariserte Rhinland og brøt dermed fredsavtalen inngått etter 1. 

verdenskrig 



 

-1948:  I Argentina vant Juan Perons parti valget 

 

- 1996:  I Palestina trådte den lovgivende forsamlingen sammen for første gang. 

 

- 2002:  Snøhvitfeltet utenfor Finnmark ble vedtatt utbygd. 

 

- 2003:  USA gjorde det klart at de ville angripe Irak 17.mars uansett vedtak i internasjonale fora. 

 

 

Noen  som er født på denne datoen: 
- 1875:  Den franske komponisten Maurice Ravel (døde i 1937) 

 

- 1904:  Skøyteløperen Ivar Ballangrud (4 VM, 4 EM, 4 OL-gull, 5 NM allround (døde i 1969) 

 

- 1955:  Skuespilleren Lasse Lindtner 

 

- 1977:  Håndballspilleren Mia Hundvin 

 

 

3-minutt v/Harald 

Harald fortalt om en lite hyggelig hendelse sist lørdag:  Familien var en tur på Stangefjell, og 

parkerte oppe ved Hovedgaarden, der gangveien begynner.  Da de kom tilbake til bilen etter 

noen timer, var 3 vinduer i bilen knust, og lommebok og en del innkjøpt vin stjålet. 

 

En skulle tru at dette var et trygt område, men dengang ei.  Veldig trasig og utrivelig. 

 

 

Så om våre nederlandske sambygdingers erfaringer med Nome og Norge: 
- Dette er initiativrike og arbeidssomme personer, og de kom hit mye  som en følge av at Nome Kommune hadde en 

kampanje rette spesieldt mot hollendere rundt 2010. Det er tildels trangbodd i Nederland, -mange mennesker på et 

lite areal, - mens vi har god plass, fin natur og ikke så rått og fuktig vær som det ofte er i Nederland. 

 

- GERBEN PIETERSMA drev Lunde Slusekro i 5 år, og driver nå Spiseriet på Øvre Verket og Ulefoss 

Gjestebrygge.  Han drev restaurantvirksomhet tidlegere også, -i Nederland og andre land. 

De har hus i Lunde, og hans samboer har norsk mor. 

De var et år på tur i Australia, men da var kassa tom, og de måtte tjene penger igjen,  Så dukket Nome-muligheten 

opp, og de trives godt. 

Opprinnelig kommer Gerben fra sør-vestre del av Holland.  Nærmeste hollandske by er Rotterdam, men det er 

kortere til Antwerpen i Belgia. 

 

 

- PETER VAN HEEREBEEK kom til Nome i 2011, også som resultat av tilflytningsprosjektet Nome hadde satt i 

gang. 

Han driver Vandrerhjemmet i Lunde, som siden 2012 er et helårs-foretak med ca 6500 gjestedøgn i året. 

Før han kom hit jobbet han i et computerfirma i Nederland. 

Vandrerhjemmet  huser mange gjester til Conform, Bandak, Kraftverkene og RV 36-prosjektet. 

Han kommer fra et område sør for Eindhoven, 20 km fra grensa til Belgia. 

Han er skilt, har ny kjæreste, har kjøpt hus i Lunde sentrum, og de vil gjerne bli gamle der! 

I tillegg til jobben med Vandrerhjemmet, er han vikarlærer på barneskolen på Ulefoss. 

 

 

- JOZEF (FRANCISCUS GERARDUS) STEEGH bor i Helgja, og kom også hit i 2011.Hans far dyrket 

Champignon hjemme i Nederland, men han hadde ikke lyst til å jobbe med det. 

Isteden driver han med dyrking av en annen fornem sopp, -Shitake, som dyrkes på eik.  Noe sopp tørkes for det 

selges og noe selges direkte til sluttkunde.  Han har gårdsutsalg. 

Det blir dårlig timelønn av å bare dyrke sopp, så han steller i tillegg med 5000 verpehøns. 

 

Alle de 3 har lært seg norsk godt, og norsk-kurs tok de alle sammen når de skulle flytte hit.  De er, sammen med 

mange landsmenn en berikelse for kommenen vår, og vi ønsker dem lykke til videre. 

 



 

Nytt system for lotteriet er satt i verk.  Nå er alle med på trekningen, uansett om du er på møte eller ikke.  Til 

gjengjeld får vi regninger i posten, 

 

Carl Diderik vant vin, selv om han ikke var der, og Asbjørn fikk "napp".  Han var på plass. 

 

Vi får håpe at systemet vil vise seg vellykket. 

 

 

 

 


