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Van de Bestuurstafel 
De lente komt in zicht en daar worden we blij van! 

We hebben weer het een en ander te melden met als eerste mededeling 
de jaarvergadering. Deze vindt plaats op maandag 20 maart om 20:00 

uur en deze keer op een andere locatie, nl in ‘It Klif’! 

 
Lief en leed binnen ons bestuur 

Marianne Visch, onze (oud) voorzitster, is overleden na een aantal 

maanden ziek te zijn geweest. We wensen Geerling, hun kinderen en 

kleinkinderen heel veel sterkte toe. 
 

Gerke en Minke hebben gezinsuitbreiding gekregen met de geboorte 

van zoon Siebe. Van harte gefeliciteerd! 
 

Rectificatie 

In het vorige Pompeblêd stond dat Catharinus de Jong zou aftreden. 

Helaas hebben we niet goed naar ons lijstje gekeken want daar stond 
toch echt dat zijn periode tot 2018 liep. Gelukkig wil Catharinus nog 

een jaar blijven en daar zijn we als bestuur erg blij mee want hij 

notuleert steengoed en hij is ook nog super gezellig. 
 

De Brink 

De voorbereidingen van de metamorfose zijn in volle gang, ideeën 
worden uitgewisseld en tekeningen worden gemaakt. 

De uitvoering hiervan zal bij nader inzien na de bouwvak plaatsvinden. 

 

1000 ogen borden 
Bij iedere komgrens van Oudemirdum is een 1000 ogen WhatsApp 

bord geplaatst. Hiermee is duidelijk voor iedereen die ons dorp 

binnenkomt dat wij ook aan buurtpreventie doen. 
 

Oud en nieuw 

Oud en nieuw verliep voortreffelijk! Eerst carbidschieten met René 
Kok, Johan Bouma & Jacob de Jong, heel erg bedankt voor het 

organiseren hiervan. Bij deze willen we ook Frido Hylkema bedanken 

voor het gebruik van zijn tent. 
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Het feest ‘s avonds was ook super, de gemeente De Fryske Marren heeft 

Oudemirdum zelfs een prijs uitgereikt van 500 euro. Helemaal geweldig 

en hopelijk wordt een en ander volgend jaar herhaald. 

 
Bomen 

We zijn blij dat de hoge bomen rondom de kerk op dit moment worden 

gesnoeid, dat geeft hopelijk wat meer zicht en licht. 
 

Ovonde N359 

Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van een ovonde bij de 
oversteek Sminkewei naar Harich!  

 

Slimste Oudemirdumers 

De 5 JEES zijn de slimste Oudemirdumers, namelijk zij wonnen de 
voorronde van ‘Het slimste dorp’ gehouden hier in ‘It Klif’. 

Verderop in dit blad is een uitgebreider verslag te lezen van dit slimme 

avontuur. 
 

Website 

We vinden dat de website van Oudemirdum wel een likje verf kan 

gebruiken, ook de techniek aan de achterkant zal hoogstwaarschijnlijk 
verouderd zijn. Wie heeft als hobby websites ontwerpen? En wil zich 

hiervoor inzetten? Het is bedoeld voor een langere termijn daar er toch 

af en toe nog wel iets aan de inhoud veranderd zal moeten worden. Je 
doet het voor het dorp Oudemirdum. We hopen dat hier een reactie op 

komt. 

 
ALV 

Zoals eerder vermeld: op 20 maart houden wij onze jaarlijkse 

ledenvergadering in ‘It Klif’. Na de pauze zal er zoals gebruikelijk een 

leuke presentatie zijn, wie of wat? Dat is een verrassing! Verderop in dit 
Pompeblêd is het jaarverslag over 2016 te vinden en de agenda voor 

deze vergadering. 

 
Tot ziens op 20 maart en geniet van de lente! 

 

Groeten van het bestuur van Plaatselijk Belang Oudemirdum 
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p.a. Kerkstraat 12 

8567 JG  Oudemirdum 

Tel. 0514 750900 

email: secretariaat@oudemirdum.nl 

Plaatselijk Belang  

Oudemirdum 
 

 

 

 

 

Algemene ledenvergadering op maandag 20 maart 2017 om 20:00 

uur in ‘It Klif’ 

  Agenda 
Agenda Algemene Ledenvergadering 

1. Opening 

2. Mededelingen  

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen jaarvergadering gehouden op 21-03-2016 

5. Jaarverslag 2016 

6. Financieel verslag 2016 

7. Kascommissie (dhr M. Bruinsma &  

dhr H. Bandstra) 

8. Benoemen nieuw lid kascommissie 

9. Agent Hebing 

10. Dhr. Knobbe (onze dorpencoördinator) 

11. PKN ONS Lucas Westra 

12. Oranjevereniging 

13. Bestuursverkiezing (Anke Heemskerk is 

voorgedragen kandidaat bestuurslid) 

14. Rondvraag 

15. Pauze 

16. Presentatie 

17. Sluiting 
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Jaarverslag 2016 
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Plaatselijk Belang Oudemirdum. Een 

jaar dat weer snel voorbij was. Een jaar waarin trieste en blijde 

gebeurtenissen ons bezig hebben gehouden. Triest was het overlijden van 

Marianne Visch, onze oud-voorzitster. Naast Marianne ontvielen ons ook 

andere meer en minder bekende Oudemirdumers. We wensen alle 

nabestaanden veel sterkte toe. 

 

Gelukkig zijn er ook fijne zaken te melden. Ons ledenbestand is verder 

gegroeid. We tellen nu 442 leden. Wel zijn we nu nog maar met 7 leden in 

het bestuur, vorig jaar waren we nog met 9 personen. We hebben afscheid 

genomen van Gea Liefhebber, Marianne Visch en Fenna Keesman. Gea en 

Fenna, en postuum Marianne, heel erg bedankt voor jullie inzet. Gea blijft 

ons nog wel even steunen wat de aandacht betreft voor het lief en leed 

gebeuren in ons dorp. Gelukkig hebben we ook al weer een kandidaat als 

opvolger van Fenna (en haar man Klaas) die de taak als penningmeester op 

zich wilde nemen. Haar naam is Anke Heemskerk en ze woont uiteraard in 

Oudemirdum. 

 

Op 7 mei was de 5 jaarlijkse reünie. De trein van Wander Wierda denderde 

van de ene locatie naar de andere. Stations waren onder andere De Hege 

Gerzen, de Beton Pleats, Nijemirdum en Kleurrijk. Ondertussen waren de 

voorbereidingen voor het Iepenloftspul Reboelje in volle gang. Dit werd 

een groot succes. Er kwamen zo’n 1.200 mensen op af. En dat voor een 

dorp als Oudemirdum. Koningsdag was wat kouder dan we gewend waren. 

Zelfs de Dirty Herrie Race ging niet door in verband met de voorspelde 

kou. Gelukkig was er wel een handjevol fietsers voor de fietstocht. Het 

voortbestaan van de Oranjevereniging is wel erg zorgwekkend. Het bestuur 

is niet meer compleet en nieuwe kandidaten zijn tot nu toe moeilijk te 

vinden.  

Ook de ontwikkelingen betreffende it Pompeblêd staan niet stil. It 

Pompeblêd wordt steeds mooier vormgegeven en de redactie timmert aan 

de weg om het nog mooier te maken. 
 

In de zomer was er weer het zomerprogramma van de ACO. Ze deden de 

organisatie van 5 zomermarkten en zorgden dat er voor de zaterdag- en 

woensdagavonden ook wat was georganiseerd. Zo waren de Makkumer 

Bluesbrothers, Krijn & Marleen en Grytz & Grize weer van de partij.  
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Het overleg met de gemeente was ook in 2016 weer goed. De gemeente 

maakt gebruik van de zogenaamde ‘Fryske Marren App’. Hierop kan elke 

burger aangeven of er bijvoorbeeld een tegel scheef ligt of als iemand 

andere klachten heeft. Ook is er veel informatie van en over de gemeente 

op deze app te vinden. Verder is er geld beschikbaar voor verschillende 

projecten. Hierbij wordt een deel van de kosten betaald door de gemeente. 

Zo is afgelopen jaar het Hotze Paed ontstaan. Dit werd op burendag 24 

september jl. door buurtbewoners gerealiseerd. Het betreft een paadje op 

een speelveld nabij de Ikebosker en de Bûgel. Kunnen de moeders maar 

raak fietsen.  

 

Oudemirdum deed ook mee aan ‘het slimste dorp van Friesland’. We 

hadden een geweldige avond op 22 oktober in het dorpshuis met een 12-tal 

teams en een aantal supporters. Het winnende team mocht meedoen met de 

halve finale, dat waren de 5 JEES: Jan Hoekstra, Jappie, Jolly, Jelbrich en 

Jelmer Stegenga. Zeer geslaagd! 

 

In het afgelopen jaar is ook de 1000-ogen WhatsApp groep gestart, 

iedereen zal inmiddels wel weten wat het inhoudt. Het is rustig op de app, 

maar dat is misschien maar goed ook. Mocht er iets gebeuren, of iemand 

ziet wat verdachts, meld het! En als u/jij nog niet in de groep zit, mail naar 

secretariaat@oudemirdum.nl met een 06-nummer + naam. Er hangen 

intussen borden hiervan bij de komborden van ons dorp.  

 

Op 16 juni was de jaarlijkse wijkschouw met de gemeente. Er was onder 

andere aandacht voor de komgrens op de Jan Schotanuswei. Na een aantal 

overleggen en mailverkeer is uiteindelijk besloten dat er alleen belijning 

komt om zo de snelheid te beperken van het inkomende verkeer. Er waren 

nog een aantal zaken waar actie op moest worden genomen. Wijkbeheerder 

Ruurd zou dat inmiddels opgepakt moeten hebben. 

 
Ook het oud en nieuw feest kan niemand zijn ontgaan, er stond een 

feesttent op de Brink en wie een kaartje voor het cabaret had gekocht had 

een erg leuk begin van een gezellig oud en nieuw. Iets na 12 uur was er een 

professioneel vuurwerk te zien, het was een knallend begin van 2017. Dat 

was ook de gemeente niet ontgaan en Oudemirdum kreeg dan ook de prijs 

van 500 euro voor dit evenement. Wer in moaie opstekker! 
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Ald & Nij Aldemardum 
Iedereen heeft er vast iets van meegekregen. Tijdens Oud & Nieuw viel 

er weer van alles te beleven in het dorp. Een groepje mensen heeft de 
handschoen opgepakt en gezorgd voor een spetterend feest tijdens de 

afgelopen jaarwisseling. 

 
Het begon natuurlijk ’s 

middags al met het jaarlijkse 

carbidschieten. Na afloop 

konden alle knallers genieten 
van een maaltijd in MFC It 

Klif. Nieuw dit jaar was het 

avondprogramma, waarin 
niet alleen werd gekozen 

voor een feest met muziek, 

maar ook wat andere zaken 

werden aangepakt. Zo werd 
er voor het eerst een 

oudejaarsconference 

georganiseerd. En dat was 
een schot in de roos zo bleek 

wel. Met 140 kaartjes was de 

tot theater omgebouwde feesttent uitverkocht. En in een volle zaal 
mocht cabaretier Henk Landsheer proberen de mensen aan het lachen te 

krijgen. Na afloop waren er louter lovende kritieken. De toeschouwers 

lagen meerdere malen dubbel om de grappen en grollen van Landsheer, 

waarin vooral de plaatselijke middenstand niet werd ontzien. 
Rond middernacht was er een prachtig vuurwerk te zien. In het vorige 

Pompeblêd zat al een flyer “verstopt” waarin alle inwoners werden 

opgeroepen om een donatie te doen voor een gezamenlijk vuurwerk. 
Oudemirdum heeft gul gegeven en de oooh’s en aaah’s waren niet van 

de lucht. Een prachtshow die ook zeker voor herhaling vatbaar is! 

Tot slot het feest in de tent. De muziekband Duo Small Change zorgde 
voor de perfecte sfeer, waarin een ieder gezellig z’n drankje kon doen. 

Tot in de late uurtjes werd er gefeest en zonder ook maar één wanklank 

was iedereen het er wel over eens: Oudemirdum was weer ouderwets 

gezellig tijdens Ald & Nij! 
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Oudemirdum Onderneemt 
“Hoe fijn zou het zijn als je kunt genieten van heerlijke 

taarten, bonbons en gebak die vrij zijn van toegevoegde 
suiker, gluten en lactose.” 

 

Even voorstellen  
Mijn naam is Conny Hibma en met mijn gezin woon ik 

al bijna 17 jaar in het witte huis in de kern van Oudemirdum. Mijn man 

werd in het jaar 2008 gediagnosticeerd met de chronische ziekte MS 

(Multiple Sclerosis). Hierdoor werden wij gedwongen om ons leven om 
te gooien. Wij hebben bewust gekozen om niet aan de medicijnen te gaan, 

maar op zoek te gaan naar alternatieven. Sindsdien hebben we een heftige 

periode en een lange zoektocht achter de rug. 
 

Na een ontmoeting met Dorothè Lueb van Evenwijs in 2009, wellicht ook 

bekend als het ‘kruidenvrouwtje’, hebben we met ons gezin een 

gigantische switch gemaakt in ons voedingspatroon. We kwamen 
erachter dat veel producten in de voeding een negatieve impact hadden 

op de gezondheid van mijn man, waardoor zijn klachten verergerden. Dit 

waren voornamelijk producten met suiker, gluten/granen en melk. Door 
juist deze producten uit het voedingspatroon te halen en over te gaan op 

biologisch eten en dit aan te vullen met voedingssupplementen en 

vitamines knapte hij steeds meer op. Hij kan hierdoor nog steeds 
meedraaien in het arbeidsproces. 

 

Conjes Patisserie  

Na verschillende opleidingen bij het 
opleidingsinstituut Evenwijs te hebben 

gevolgd, waarin ik meer diepgang en 

uitleg kreeg over de invloed van 
voeding op het lichaam, is er een passie 

ontstaan om creatief bezig te zijn met 

lekkernijen die de gezondheid ondersteunen. Met Conjes Patisserie wil 
ik graag deze passie delen op een eerlijke en duurzame manier. Het 

steeds weer bedenken van nieuwe recepten, het maken van de mooiste 

creaties en het geven van gezellige workshops en lezingen is wat ik 

graag doe. 
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Workshops 

Ik geef Patisserie workshops in de keuken bij Evenwijs (Dubbelstraat 4, 

Balk, tegenover de bibliotheek). In deze workshops maak je heerlijke 

lekkernijen die vrij zijn van toegevoegde suiker, gluten en lactose. Na 
afloop krijg je het gemaakte mee naar huis. Deze workshops kunnen 

worden georganiseerd voor kleine, maar ook voor grote groepen. Een 

speciale gelegenheid zoals een personeelsuitje, een vriendinnen-dag 
en/of een verjaardag (voor kinderen)? Ook dit is mogelijk! 

 

Neem gerust eens een kijkje op onze website www.conjes-patisserie.nl 
de Facebookpagina ‘Conjes Patisserie’. 

Of neem contact met ons op via:  

E-mail: info@conjes-patisserie.nl 

Tel.:  06 57027855 

Conny en Rachel Hibma 
  

http://www.conjes-patisserie.nl/
mailto:nfo@e.nl
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Wist u dat? 
- Eelco Verf winnaar van het driebandentoernooi in de Spider te 

Balk, is geworden? 

- De 5 JEES 5de zijn geworden in de finale van het slimste dorp? 

- Dat de Snypsnaren ons weer 2 weekenden in maart gaan 

vermaken met een blijspel in het MFC ‘it Klif’? 

- Een meedenkgroep zich gaat inzetten voor leuke activiteiten in 

en om ons dorpshuis? 

- Er mooie bomen zijn geplant voor het MFC zodat u deze zomer 

zowel in het zonnetje als in de schaduw op het gezellige terras 

kunt zitten? 

- Er veilig over een nieuwe stoep naar de sport entree kan worden 

gewandeld? 

 
 

- De Brink een metamorfose zal onder gaan? 

- Dat er in ‘De Skelp’ een FIFA toernooi is gehouden? 

- Deze is gewonnen door Jharmt  van der Mark? 

- Juf Karla 9 februari te zien was bij Omrop Fryslân in ‘Hea’? 
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Kleurplaat 
Deze keer werden de kleurplaten 

ingeleverd bij Kapsalon Grytsje. De 
volgende inzenders mogen daar een 

prijs op halen: 

 

Durk-Wander Boonstra (5 jaar) 
Mart Bandstra (7 jaar) 

Leah Breimer (12 jaar) 

  
De kleurplaat uit dit lentenummer 

kun je inleveren bij Lekker 

Makkelijk Hamstra. De kleurplaat 

vind je in het midden van dit 

Pompeblêd. 
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Familie Stegenga wint weer Familievolleybaltoernooi 
De 29e editie van het jaarlijkse familievolleybaltoernooi werd wederom 

een prooi voor de familie Stegenga. De sportieve familie prolongeerde 
terecht haar titel. In de finalepartij was het nog even spannend tegen de 

familie Van der Veen, maar kwaliteit verloochent zich niet. In het slot 

namen de Stegenga’s afstand en voor de tweede achtereenvolgende keer 
kon de vlag in de top!  

 

Op zaterdag 7 januari hadden zich 2 poules van 6 teams gemeld. De 

nummers 1 en 2 van beide poules plaatsten zich voor de finalepoule, 
waarin dus 4 teams uitkwamen. Zoals gezegd was er ook dit jaar geen 

verweer tegen de Stegenga’s. Waar Van der Veen vorig jaar nog vierde 

werd, daar was ditmaal zilver het hoogst haalbare. De Bosma’s legden 
uiteindelijk beslag op de derde plaats, terwijl de familie Veldman vierde 

werd. 

 

De organiserende 
familie Bosma (wat 

zij overigens weer 

perfect deden) liet 
weten dat het 

familietoernooi 

volgend jaar de 
grens bereikt van 

maar liefst 30 jaar 

volleyballen. Zij 

vinden het daarna als 
wedstrijdleider(s) 

een geschikt moment 

om te stoppen met 
de organisatie. Er 

wordt dus naarstig 

gezocht naar opvolging, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er een 
einde komt aan deze mooie, sportieve traditie. Dus wie zich graag eens 

wil profileren als organisator, het volleyballen in het algemeen leuk 

vindt én gek is op familie-uitjes….moet snel contact opnemen met Piet 

Stegenga via piet.san@home.nl. 
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Nijs fan de Snypsnaren 
Snypsnaren bestiet 25 jier! En dat fiere wy mei net 2, mar 4 hilaryske 

foarstellings! Wy spylje Lamelos, in stik fan Tjerk Kooistra, ynspirearre 
op de tillevyzje-searje ‘Loenatik’. It is in stik dat jo net misse meie!  

 

Yn psychiatryske klinyk Lamelos wenje fiif pasjinten: de Majoar, 
Beppy, Fats, Dr. Doolittle en Mefrou de Haas. Wyls direkteur Onno 

him mei nammen dwaande hâldt mei jildsaken, soarget Suster Tialde 

derfoar dat de pasjinten harren pillen krije en fersoarget stazjêre Wil de 

kreative terapy. Wannear’t de pasjinten te hearren krije dat Lamelos har 
doarren slúte sil, komme se mei in in lumineus plan... 

 

Wês derby op: 
 Sneon 11 maart, 20:00 oere 

 Snein 12 maart (matinee foarstelling), 15:00 oere 

 Freed 17 maart, 20:00 oere 

 Sneon 18 maart, 20:00 oere 
 

De matinee foarstelling wurdt ekstra bysûnder, want om te fieren dat wy 

25 jier besteane, hawwe wy foar dizze útfiering alle âld leden útnoege! 
Dat wurdt in gesellige boel op dy snein te middei! 

 

Noch gjin kaart? Gean dan gau nei technysk bedriuw Bokma en skoar 
der ien! Oant sjen by ien fan de foarstellings!  

 

Kinst net wachtsje en wolst altyd op de hichte wêze fan de Snypsnaren? 

Hâld dan ús faceboekside yn ‘e gaten. 
 

De Snypsnaren  

 
P.S. Freon wurde fan de 

Snypsnaren? Dat kin! Jou 

dy op by ien fan de spilers. 
Foar inkeld € 5,00 euro yn ‘t 

jier stypje jo ús feriening en 

kinne wy nóch mear moaie 

stikken spylje! 
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Biljarttoernooi in MFC ‘it Klif’! 
Voor alweer de zesde keer wordt het jaarlijkse biljarttoernooi 

georganiseerd in MFC It Klif. In het paasweekeinde van 13 t/m 16 april 
2017 mag een ieder de strijd weer aangaan. Wie wordt de opvolger van 

Kevin Andela? En bestaat de top-vier van het 

toernooi weer uit alleen maar Oudemirdumers? 
Over een tijdje weten we meer… De opzet is 

weer hetzelfde als voorgaande jaren, d.w.z. dat 

we spelen op handicap. De voorrondes worden 

bij voorkeur gespeeld in poules van vier 
personen. Het streven is om gelijkwaardige 

handicaps zoveel mogelijk bij elkaar in te delen. 

 
De 1e rondes worden gespeeld op donderdag, 

vrijdag en zaterdag (13, 14 en 15 april). Donderdag van 18:00-21:00 uur 

of 21:00-24:00 uur. Vrijdag van 18:00-21:00 uur of 21:00-24:00 uur. 

Op zaterdag kun je kiezen uit 13:00-16:00 uur; 16:00-19:00 uur of 
19:00-22:00 uur. Er plaatsen zich 48 biljarters voor de finaledag. Zij 

mogen op zondag 16 april vanaf 9:30 uur strijden om het zesde officiële 

open libre kampioenschap van Oudemirdum! Het inleggeld is €10,-. 
Opgave kan tot uiterlijk 10 april bij Douwe Jaarsma, tel nr 06-

29305701. Check op Facebook “MFC Libre toernooi” en/of itklif.nl. 

 

Driebanden in Oudemirdum! 

Dit jaar wordt er voor het eerst een driebandentoernooi georganiseerd in 

MFC It Klif. Een week voor het libre toernooi staan de 4 biljarttafels al 

opgesteld in It Klif, daarom dit extra initiatief. Het wordt een ééndaags 
toernooi, waarbij ook een aantal Friese topspelers mee zullen doen. Er 

wordt gespeeld volgens de regels van de Friesland Cup. Dit is (ook) op 

handicap, dus in theorie heeft iedereen evenveel kans! Iedereen mag 
meedoen en hopelijk laat Oudemirdum zich ook hier van zijn beste kant 

zien. Het toernooi is op zaterdag 8 april 2017 vanaf 11:00 uur (3 

voorrondes: 11:00-12:30 uur, 12:30-14:00 uur of 14:00-15:30 uur). De 
finale is rond 18:00 uur. Er kunnen maximaal 48 mensen deelnemen. 

Opgave bij Hylke Bandstra, 06-51632615. Meer info check itklif.nl of 

Facebook “MFC Driebandentoernooi”. Publiek is uiteraard ook van 

harte welkom!  
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Het Slimste Dorp 
Zaterdag 21 januari jl. was het dan 

zover: we werden verwacht als slimste 
team van Oudemirdum in Oudega 

SWF. Spannend en we habben er zin 

in! 
Met negen teams moesten we acht 

rondes strijden om de eerste plek. De 

vragen waren weer erg gevarieerd: 

foto's raden, Fryslân kennis, muziek, 
sport, media enzovoort. 

De gastheer en -dame hadden er ook 

zin in, vooral in de "nazit", want ze 
hadden "de sokken" erin. 

Ze gaven niet veel overlegtijd, maar 

dat was natuurlijk wel voor iedereen 

hetzelfde. We werden erg goed 
verzorgd door de bediening inclusief 

een worstje en een kaasje. Sommige rondes vonden we gemakkelijker, 

maar vooral de foto's raden viel nog niet mee. 
 

Overweldigend was ons publiek! Maar liefst 17 mannen en vrouwen 

waren ons komen aanmoedigen: familie, dorpsbewoners en zelfs 
kennissen uit Heeg. Super leuk! 

 

Wij zijn uiteindelijk 5de geworden, Skettens heeft gewonnen en is 

daarmee door naar de finale. 
 

We zien terug op een mooie ervaring en wij denken dat een kennisquiz-

avond in Oudemirdum zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

Groet van de 5 JEES: Jan, Jelmer, Jelbrich, Jappie & Jolly  
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Puzzelcompetitie 2016 
Beste puzzelaars, allereerst bedankt voor de inzendingen en ook bedankt 

voor de beterschapswensen voor Jelle. Na het zien van de winterpuzzel 

ontstond bij sommige trouwe puzzelaars wat verwarring: er was geen 

puzzelwoord. Gelukkig heeft iedereen toen als oplossing de hele puzzel 

ingeleverd. Deze keer weer als vanouds een puzzelwoord als oplossing bij 

de kruiswoordpuzzel. Verder ontdekten we dat de oplossing van de 

winterpuzzel en –sudoku uiterlijk 1 maart jl. ingeleverd mochten worden. 

Dat had een maandje eerder moeten zijn. In de onderstaande stand zijn de 

inzendingen tot en met 17 februari 2017 verwerkt. De inzendingen die daarna 

nog zijn binnengekomen, nemen we wel mee in de totaalstand. Mocht uw 

inzending onverhoopt niet (juist) zijn verwerkt, doe hiervan dan even bericht 

aan de redactie. Voor nu: vooral veel puzzelplezier! De redactie. 

 

De uitwerkingen van de winterpuzzels staan op de pagina’s 26 en 27. De 

nieuwe oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 mei 2017 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: pompebled@oudemirdum.nl 

 

De kruiswoordpuzzelstand van 2016 

5 punten 

Fam. J. Kruitbosch – De Lysterfanger 3 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

 

10 punten 

Dhr. en Mevr. W. Kuiper, Liemdobben 8 

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3 

Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

 

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

Dhr.   G. Kelderhuis, De Gaestwei 25 

Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De  Ikebosker 27 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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20 punten    

Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 

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

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

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

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

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

Dhr.    P. Plantinga, De Flechtreed 55 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De Sudoku stand van 2016  

1 punt 

Dhr. en Mevr. W. Kuiper, Liemdobben 8; Fam. J. Kruitbosch, De 

Lysterfanger 3; Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10; Mevr. B. Oldenhage - 

Bakker, J. Schotanuswei 58 

 
2 punten 
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29; Dhr.     B.J. Smink, Oude 

Balksterweg 3 

 
3 punten 
Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9; Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 

17; Dhr.    G. Kelderhuis, Gaestwei 25; Mevr.  A. Klompmaker - Schakel, 

De Ikebosker 27 

 

4 punten 
Mevr.  A. Abma - Posthuma, De Flechtreed 16; Mevr.  J. van Delden - 

Vlastuin, De Bûgel 20; Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22; Dhr.     R. 

Liefhebber, De Flechtreed 14; Dhr.     P. Strikwerda, Lege Leane 26; Dhr. en 

Mevr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25; Dhr.     P. Plantinga, De Flechtreed 

55; Mevr.  G. Witteveen, Huningspaed 23 
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LENTEPUZZEL 2017 (5 punten) 
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61 47 82 78 7 13 23 2 
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Lente Sudoku (1 punt) 

  2           

 3 6 8  5 2   

8 4   6      

   6 3     5  2  

  9 5    8 3    

2 1     7 9  

      2   6 3 

  9 1  6 5 7  

       9    

2 4 6 9 1 5 3 7 8 

9 8 1 6 7 3 5 4 2 

7 3 5 8 4 2 1 6 9 

 3  2 7 1 6 4 9 8 5 

4 5 9 2 8 7 6 1 3 

6 1 8 3 5 9 4 2 7 

5 9 4 7 2 6 8 3 1 

8 6 2 5 3 1 7 9 4 

1 7 3 4 9 8 2 5 6 

Oplossing Winter Sudoku 
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Oplossing Winterpuzzel 
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Voorjaarskruiden 
Het is nog steeds winter. Toch wil ik over twee kruiden schrijven, die in 

het voorjaar weer snel boven komen.  
 

U heeft ze liever niet in uw tuin. Het gaat over de paardenbloem en de 

brandnetel. De paardenbloem werd in het jaar 659 al beschreven in 
China. De paardenbloem kan zonder risico gebruikt worden.  

De hele plant is geneeskrachtig, ook de wortels. De plant is een goede 

remedie voor lever en nier aandoening. Paardenbloem drijft geen 

kalium uit het lichaam, wat sommige kruiden wel doen. Het zout 
gehalte in de plant, vult weer aan wat het lichaam afscheidt.   

Het melksap wat in de steel zit helpt bij wratten en likdoorns.  

Dagelijks in wrijven helpt.   
U kunt ook een hoestdrank maken van de bloemen. Een pot honing 

vloeibaar maken (niet koken) een hand bloemen er in doen. Alles weer 

in een pot doen, droog en donker weg zetten. U kan er ook een paar 

takjes tijm bij doen. Tijm is namelijk slijmoplossend. Na verloop van 
tijd alles zeven en klaar is uw hoestdrank.   

 

En dan de brandnetel. De plant die overal 
te vinden is. Pluk alleen de toppen van de 

brandnetel. Zowel de brandnetel als de 

paardenbloem, zijn versterkend na de 
wintermaanden.  

Er zit veel vitamine C in. Brandnetel is een vocht afdrijvend middel en 

helpt ook bij aambeien. Het helpt goed bij bloedarmoede. Zet er thee 

van, samen met een takje munt is het goed te drinken. U kunt altijd 
terecht bij een reformzaak voor gedroogde brandnetels. Zelf plukken en 

drogen kan ook.  

Brandnetels gaan roos, en haaruitval tegen. Een grote hand vol 
brandnetels, 500 ml water samen in een steelpan aan de kook brengen. 

Ongeveer 15 minuten zachtjes koken, en af laten koelen. Alles zeven, 

en het in haar masseren of op de hoofdhuid. Bewaar het in de koelkast. 
Vergeet bij de brandnetel u handschoenen niet.     

 

Tot de volgende keer, Jetje  
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Voortbestaan Oranjevereniging Oudemirdum 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 16 januari jl., 

hebben Jaap Ovelgönne en Monique Kelderhuis afscheid genomen van 
de Oranjevereniging. Beiden hebben zich vele jaren met veel 

enthousiasme ingezet. 

 
Helaas zijn er geen nieuwe bestuursleden bijgekomen. Dit betekent dat 

er op dit moment nog maar 3 bestuursleden zijn. Volgens de statuten 

van de Oranjevereniging dienen er minimaal 7 bestuursleden te zijn.  

Wij denken dat u wel zult begrijpen dat het voor drie mensen niet 
haalbaar is om de Oranjevereniging draaiende te houden en alle 

evenementen te organiseren. 

 
In overleg met de aanwezige leden is er tijdens de jaarvergadering 

besloten dat er dit jaar door het bestuur van de Oranjevereniging geen 

activiteiten worden georganiseerd. Tevens zal er worden gekeken naar 

de voorwaarden voor opheffing van de vereniging. 
 

Na de vergadering is het bestuur begonnen met alle benodigde 

documenten door te lezen. De statuten beschrijven dat voor het 
opheffen van de vereniging een extra vergadering dient te worden 

belegd, met als enige agendapunt de opheffing van de vereniging. 

 
Daarnaast dienen alle leden minimaal twee weken vooraf geïnformeerd 

te worden over de datum en tijdstip van deze bijzondere vergadering. 

 

Eveneens staat er in de statuten vermeld dat er tijdens deze vergadering 
moet worden besloten over een bestemming voor het banksaldo dat na 

opheffing van de vereniging overblijft. 

 
Wij kunnen u hierbij informeren dat de extra ledenvergadering is 

gepland voor maandag 18 september 2017 om 20.00 uur in het MFC “It 

Klif” te Oudemirdum. Alle leden van de Oranjevereniging zullen 
ruimschoots voor die tijd een uitnodiging voor deze vergadering 

krijgen. 
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Ondanks dat het bestuur al een aantal jaren actief bezig is met het 

werven van nieuwe bestuursleden is dat helaas niet gelukt. Wij 

betreuren deze gang van zaken ten zeerste en zijn van mening dat het 

wegvallen van de Oranjevereniging een groot gemis is voor ons dorp! 
 

Indien u wilt reageren, kunt u contact opnemen met het bestuur van de 

Oranjevereniging. U kunt de bestuursleden persoonlijk benaderen of 
mailen naar: ovoudemirdum@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Oranjevereniging Oudemirdum e.o.: 

Karst Hoogland 

Johannes Kelderhuis 
René Kok 

 

 

 

 

 

  

mailto:ovoudemirdum@gmail.com
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Column: Vrijheid?! 
Als er 1 volkje bekend staat om het koesteren van de eigen vrijheid, dan 

zijn het de Friezen wel. Er zijn in de geschiedenis talloze voorbeelden te 
vinden van die onbedwingbare drang om vooral zelf te mogen en 

kunnen beslissen. Top-down besluiten, oftewel "fan boppe nei under"... 

Nee, daar moet je bij de gemiddelde Fries niet mee aankomen. 
In Den Haag toetert men maar wat graag de wijde wereld in dat wij in 

heel Nederland zo'n fijn vrij volkje zijn. Ook de NPO (de 

Nederlandsche Propaganda Omroep) maakt  het Haagse concept van 

een "Vrij en Blij Nederland" erg graag wereldkundig. De canal-parade?  
Dát kan toch maar mooi in “Nederland”! Ons soepele drugbeleid, wát 

een rijkdom, tevens toonbeeld van vrij "Nederlands" denken! Ons 

gedoogbeleid...een sieraad voor de democratie! Kijk eens hoe leuk die 
treiter-vlogger de politie te kak zet...top dat zoiets kan in ons 

"Nederland"! 
 

Het volk mag "meebeslissen" via referenda...waar vind je dat nou? 
Vrijheid, blijheid!! Maar Friezen kijken met gepaste argewaasje naar 

dat heppiedepeppie Haagse verkiezings-trompetgeschal. We have been 

there before, oftewel: Dat praat hewwe wy wol faker hjerd!! Zo vrij is 
"Nederland" nou ook weer niet. 
Tuurlijk, in vergelijking met Rusland of Turkije zijn we prettig vrij. 
Maar maak op het werk of tijdens een feestje maar eens een prikkelende 
opmerking over boerka's of iets positiefs over Geert Wilders. Al was het 

alleen maar om een lekkere discussie te ontlokken en dat feestje op te 

leuken... Voor je het weet kijken je politiek-correcte collega's of 

familieleden je aan alsof je melaats bent. En o wee als je manager  niet 
gediend is van je kritische teksten tijdens de lunch. (En dat is ie 

natuurlijk niet, want anders was hij of zij nooit jouw manager 

geworden, maar dit terzijde...) 
 

Dan staat zomaar je baan op de tocht...en dat kun je je natuurlijk niet 

veroorloven met 2 kinderen aan je broekspijp, met een zware hypotheek 
en andere hoge vaste lasten. 
Dus houdt een groot deel van Nederland zich braafjes op de vlakte, om 

te voorkomen dat je jezelf anders op een onbewaakt moment in je leven 

tegenkomt bij de Voedselbank.  



  

 
35 

Zelfs de Haagse politiechef, die een boze tweet plaatste over het 

Oud&Nieuw-geweld tegen hulpverleners, verwijderde die tweet alweer 

binnen een uur. Bang voor repressailles?? 

 
Hopelijk werkt het in Fryslan een bietsje oars, en blijven wij -lekker 

dwars- vasthouden aan onze eigen waarden en normen. De waarden en 
normen op basis van GBV...Gezond Boeren Verstand! Natúúrlijk horen 

wij het niet met alles eens te zijn van wat Den Haag voor ons beslist in 

al haar goedertierenheid! Wees eerlijk, we krijgen wel érg weinig terug 

voor het gas en het zout dat onder ons, de Noordelijke Koloniën, 
weggetrokken wordt. Kijk maar eens hoe dat gaat, in Loppersum en 

omgeving! "Er gaat niets boven Groningen", maar ja..er zit ook bijna 

niks meer onder!  
 
En kijk dan daarna eens hoe in de Randstad van de gasbaten de meest 

indrukwekkende en dure gebouwen, snelwegen en metro-buizen worden 
aangelegd. Een aquaductje in de rondweg Lemmer? Nou, nou, nou....u 

vraagt wel wat Friesland!! 
Een veel te kort schoorsteenpijpje in Harlingen, in combinatie met wel 
érg veel storingen in de hypermoderne vuilverbrandingsoven, en dus 

dioxine-uitstoot. Dioxine...dat klinkt als een soort medicijn, maar 

echt...de medicijnen zijn niet aan te slepen als je dioxine in je organen 

hebt!  
 

Maar zeg er maar niet teveel van...voor je het weet vindt men de Friese 

burgers ondankbaar. Het is immers een State-of-the-Art 
verbrandingsoven die veel werkgelegenheid oplevert. Wees nou eens 

tevreden daar in het Noorden!! Postbus 51, van onze 

overheid,  waarschuwt voor de gevaren van gokverslaving. Maar 
diezelfde Nederlandse Staat is meteen ook de eigenaar van de 

Staatsloterij en van alle Holland Casino's! Softdrugs gebruiken is prima.  
Maar cannabis kweken...nee dat is dan weer niet de bedoeling, zo bleek 

laatst, zelfs in Oudemirdum en Bakhuizen! 
Toch wel erg verwarrend hoor, om met dit soort "vrijheden" om te 

moeten gaan... 

 



  

 
36 

Dus laten we hier, in ons fijne, weinig verwarrende en prettig 

overzichtelijk Oudemirdum, goed in de gaten blijven houden hoe ver 

het gaat, met de kloof tussen Randstad en "de randen van ons land". 
Zo hoorde ik laatst namelijk iemand uit de Randstad onze leefomgeving 
noemen. 
Kennelijk heb je dus “Nederland”, en buiten die biotoop met veel 

bewoners bestaan dan kennelijk ook nog "de randen". En die randen 
beginnen zo ongeveer bij Amersfoort... Wordt het weer eens tijd voor 

een "Grutte Pier" en een Slach by Warns? 
 
Maar er is altijd hoop!  

Misschien is onze nieuwe Commissaris van de Koning Arno Brok die 

nieuwe Pier wel? Als hij doet waarvoor hij naar Fryslan is gehaald dan 

zorgt deze "Grutte Brok" er hopelijk voor dat we in het Noorden niet 
met Haagse kruimels blijven zitten, maar met iets grotere Brokken! 
Een fijne vrije dag verder, Frije Friesen!! 
 
Oant de folgjende column!! HL 
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Collecte Hersenstichting 
Van 30 januari tot 4 februari vond in 

Oudemirdum de Hersenstichtingscollecte 
plaats. Er zijn veel collectanten op pad 

gegaan om voor 4 miljoen mensen met 

een hersenaandoening geld in te zamelen.  
 

Deze enthousiaste inzet heeft in 

Oudemirdum € 755,71 opgeleverd. Deze 

mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst 

voor mensen met een hersenaandoening.  

 
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Namens uw coördinator, Anneke Westra, gevers en vrijwilligers ook 

hartelijk bedankt. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom 

op gironummer 860 in Den Haag. 
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MFC Nieuws 

Meedenk-avond inwoners 

Het MFC draait al vanaf eind 2011, dus al weer ruim 5 jaar. Met een 
terugblik over de afgelopen 5 jaar kunnen we inderdaad zeggen dat het 

gebouw MULTIFUNCTIONEEL in gebruik is. De sport, zowel vanuit 

SV NOK als vanuit de scholen, hebben er hun plaats gevonden. En 
doordeweekse avonduren zijn nagenoeg geheel gevuld. Ook de 

zorgkant, in de vorm van dagbesteding / artsenruimte / bloedprikken / 

diëtiste etc., is aanwezig. Later in de tijd is het MFC nog uitgebreid met 

een aula. En vanzelfsprekend is het horecagedeelte, dus de 
dorpshuiszaal met podium, voor heel veel activiteiten beschikbaar. Al 

met al kunnen we als bestuur zeggen dat het allemaal heel goed en naar 

verwachting verloopt…. 
 

Maar.……… 

We willen niet stil blijven staan bij het huidige en passief blijven 

hangen in het bestaande… 
 

Daarom hebben we de overweging genomen om eens in de vijf jaar een 

zogenaamde “meedenkgroep” uit alle gelederen van de inwoners van 
Oudemirdum bij elkaar te brengen. Dit om gewoon eens een avond te 

bepraten wat er eventueel nog aanvullend in het dorpshuis gerealiseerd 

zou kunnen of zou moeten worden. Als bestuur kunnen we dit niet 
alleen. Dit ligt deels ook aan een gebrek aan (culturele) fantasieën 

binnen de huidige groep bestuurders. Maar nog belangrijker is dat we 

op deze wijze de aansluiting met alle doelgroepen in Oudemirdum 

willen hebben.…. Juist om vanuit die groepen de gedachten te 
beluisteren. 

 

Op maandag 6 februari jl. hebben we zo’n avond gehad. Met 25 
inwoners vanuit Oudemirdum hebben we, vanuit een bepaalde 

werkvorm, een avond gebrainstormd. Dit resulteerde in een ontzettend 

vruchtbare avond waaruit een mooie oogst aan nieuwe ideeën zijn 
ontsproten. We hebben gelijk besloten een 2e overleg (27 februari) er 

aan vast te koppelen, om een aantal ideeën veel concreter te maken en 

tot uitvoering te brengen.  
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Zo is er de intentie om in ieder geval wat te organiseren voor 

Koningsdag (zeker gezien de situatie rondom de Orangevereniging.) En 

wat andere ideeën verder uit te ontwikkelen. In een later Pompeblêd zult 

u hier vast meer van lezen. 
 

Artsen-zorg 

Binnen de muren van het MFC houden drie huisartsen spreekuur. Zoals 
algemeen bekend, ontbrak de huisarts uit Wijckel, de heer van der 

Veen, al enige tijd. Met een warm genoegen kunnen we hier melden dat 

zijn plek inmiddels is ingenomen door een maatschap van de 
huisartsenpraktijk uit Koudum. Zij hebben de praktijk uit Wijckel 

overgenomen. Dus ook voor dit spreekuur kunt u weer terecht in het 

MFC. Zie ook de website voor spreekuurtijden. 

  

 
 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft  

in de afgelopen maanden en Rick een kaartje gestuurd heeft in de 

kinderkliniek van Kinnik en daarna in het Jelgerhuis in Leeuwarden. Rick 
is nu weer thuis en werkt moedig voorwaarts verder aan zijn herstel.  

Fam. De Jong van de Marderleane 13 in Rijs  

 

 

Koffietijd                                   Koffietijd                                Koffietijd 

Lijkt het u of jullie gezellig 1 keer in de maand samen koffie te drinken 
Ik denk dan aan , ach iedereen is van harte welkom 
We zouden dan samen kunnen komen in ons gezellige dorpshuis, voor 
Een praatje en een kop koffie, is de drempel je de eerst keer te hoog, 
Neem een vriend of buurman/vrouw mee of we kunnen je komen halen 
 

Wanneer :  vrijdagmorgen 21 april 2017 
Tijdstip          :  vanaf. 9.45 
Waar        :  MFC ‘It Klif’ 

Heb je vragen?  Bel dan gerust 

Groetjes, Baukje Hoekstra 

Telefoonnummer: 0514 – 57 19 28 
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Frysman naar record aantal deelnemers 
Na 2 edities is de Frysman al een begrip in Friesland. De eerste hele 

triatlon in Friesland. In 2014 is de Frysman niet meer dan een idee dat 
resulteert in een gezellige try-out met bevriende triatleten van de 

organisatoren/triatleten Tsjeard Hofstra en Marco Douma. Al snel voegt 

Martine Brandsma zich bij dit duo, het duo wordt een trio! 
 

De eerste editie zal een ieder die erbij was nooit vergeten. Na 23 uur 

uitstel worden de atleten en HeldenHelpers behoorlijk door de 

weergoden op de proef gesteld. Ook het wedstrijdterrein krijgt een 
metamorfose na de laatste bui met rukwinden tot 100 km/u. Na veel 

lering te hebben getrokken uit dit debuut is de tweede editie al een 

behoorlijke verbetering. Een tent die de beruchte Reaklif-stormen kan 
weerstaan is de meest in het oog springende progressie.  

 

Ook de tweede editie van de Frysman wordt tijdens het lopen nog even 

op de proef gesteld door weersomstandigheden maar het begint erop te 
lijken dat de weergoden de strijd tegen de Frysmannen beginnen te 

verliezen. Atleten en HeldenHelpers houden stand tegen het 

meteorologisch geweld. 
 

It Reaklif is op 8 juli 2017 wederom het strijdtoneel van de Frysman. 

Deze derde editie belooft een speciale te worden. Op het moment van 
schrijven hebben zich 130 atleten geregistreerd voor deze nu al 

heroïsche wedstrijd. Dat is een verdubbeling van het aantal starters van 

de vorige editie. De Frysman is een naam in de triatlon wereld, ook 

buiten onze provincie. Zelfs buiten de landsgrenzen want er hebben zich 
naast een dozijn Belgen ook Duitse, Zweedse en Noorse atleten 

ingeschreven. 

 
Uiteraard is het fundament voor de uitvoering van de Frysman de groep 

HeldenHelpers. En daar kunnen er nog wel een paar bij. Zo worden er 

nog verkeersregelaars gezocht, zij begeleiden de atleten tijdens hun 
fietsonderdeel tot uiterlijk 17:00 uur. Ook zijn er nog meer 

HeldenHelper taken waarvoor er vrijwilligers worden gezocht.  
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Volgens vrijwilligers coördinator Marco is het verloop klein bij deze 

vaste kern. “Maar er zijn door de groei ieder jaar meer mensen nodig”  

Mensen die een onderdeel willen zijn van de Frysman, maar deelnemen 

(nog) een brug te ver vinden kunnen meer informatie over de taken van 
de HeldenHelpers vinden op www.frysman.nl/vrijwilligers-informatie  

 

De organisatie is te bereiken via info@frysman.nl 
 

Met driedubbele sportgroet, 

Stichting Frysman 
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COLOFON 
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum 
Voorzitter  Jappie Stegenga  Roune Leane 9 

Tel. 571852  8567 LK 
Penningmeester:  Anke Heemskerk Lege Leane 33 

Tel. 571574 8567 LH 
Vice voorzitter:  Gatze Bokma De Alde Buorren 5 
  Tel. 850796 8567 LG 
Secretariaat:  Tine Bandstra  Kerkstraat 12 

Tel. 750900  8567 JG 
Leden:   Catharinus de Jong Tel. 06-22460590 

Gerke Walinga  Tel. 571395 
Sikke Roosma  Tel. 571996 

U kunt het bestuur ook bereiken via e-mail: secretariaat@oudemirdum.nl 
Bekijk ook de website van ons dorp: www.oudemirdum.nl 
Het laatste nieuws, een agenda, veel moois! 
 

De redactie 
It Pompeblêd is een uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang en verschijnt 

4 maal per jaar. De redactie bestaat uit: 
 
Wieke Limburg-Folkertsma   tel. 572355 
Gea Liefhebber    tel. 571960 
Jelle Twijnstra    tel. 571252 
Hylke Bandstra    tel. 06-51632615 
Sita Bokma    tel. 06-12786586 
Rein Boonstra    tel. 06-10821148 

 
Kopij inleveren/opsturen voor 15 februari, 15 mei, 15 augustus of 15 november. 
Liefst per e-mail:  pompebled@oudemirdum.nl 
Of op adres  Rein Boonstra 

De Ikebosker 35 
8567 JK OUDEMIRDUM 
Tel. 06-10821148 

 
Bankrekening; NL76RABO0305242555 t.n.v. VER.V.PLAATSELIJK BELANG 

 
Foto’s:     Willie Smink 
 
Druk en vormgeving omslag: A2Z reclame 
 
Druk binnenwerk:    SV NOK 
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