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Van de Bestuurstafel 
De Ledenvergadering 21 maart 2016 

Zoals gewoonlijk in Boschlust. Er was een behoorlijke opkomst. 

 Op het jaarverslag waren geen vragen of opmerkingen. Zo ook 

niet op het financieel overzicht van 2015. De kascommissie was 

prima tevreden. De boeken zagen er tiptop uit. 

 Onze buurtagent Hebing lichtte ons in over de ‘1000 ogen app’ 

Hier wordt nog uitgebreider op ingegaan op een speciale 

voorlichtingsavond. 

 De dorpencoördinator van de gemeente, de heer Klaas Knobbe, 

belooft dat er gekeken zal worden naar de kwaliteit van de 

herbestrating van de voetpaden aan de Jan Schotanuswei en het 

trottoir aan de Gaastwei. 

 Het project dorpsmolen blijft nog een vraagteken. 

 Men maakt zich zorgen om de zendmast op het NOK terrein. 

Wethouder Veltman kan niet zeggen hoe de vergunning exact 

in elkaar steekt. Er komt ook hiervoor een voorlichtingsavond. 

 Hoe zit het met het honden-los-beleid van Staatsbosbeheer 

(SBB)? Hier heeft Plaatselijk Belang niet zoveel over te zeggen. 

SBB is eigenaar van de grond en is daar dus de baas. 

 De prijzen in de pauze waren weer beschikbaar gesteld door de 

middenstand van Oudemirdum. Hartelijke dank! 

 Na de pauze vertelde Sjerp Jaarsma een boeiend verhaal over 

ontvoering van de heer Heineken en zijn chauffeur Doderer. 

Nogmaals hartelijk dank! 

 

Papiercontainers 

Nog steeds is het zo goed als zeker dat er papiercontainers komen. Hoe 

en wanneer is nog niet duidelijk. En hoe komt het met de ophaaldienst 

van het oud papier? Elke 2de zaterdag van de maand staan de 

vrijwilligers immers weer paraat. 
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Brandveiligheid 

De brandweer wil graag een voorlichtingsavond organiseren over 

brandveiligheid. Nadere informatie volgt. 

 

Wijkschouw 

Op 16 juni komt de gemeente een kijkje nemen in ons dorp. Heeft 

u zelf nog iets, laat het ons dan weten! 

 

De reünie 

Het weer was geweldig. Zo ook de sfeer. De trein van Wander 

Wierda denderde van de ene locatie naar de andere. Bedankt 

Wander! 

De ontvangst en het eten in het MFC waren geweldig. Ook een 

groot dankjewel. Jammer dat we niet iedereen hebben kunnen 

bereiken. We hebben ons best gedaan. Ook jammer was dat de 

beeldentuin bij Kleurrijk al opgeruimd was. Toch kunnen we 

terugblikken op een geweldige, zonnige dag. 

 

Openluchtspel 

Er wordt druk geoefend voor het openluchtspel. Echt een hele 

happening voor ons dorp. We wensen Romke Gabe Draaijer en 

zijn spelers en medewerkers dan ook alle succes toe.  

Als dit Pompeblêd bij u op de deurmat valt hopen we dat het 

geslaagde voorstellingen zijn geweest. 

 

Verder wensen we iedereen een mooie zomer toe! 

 

Nog een speciaal woord voor onze voorzitter Marianne Visch, die 

wegens gezondheidsredenen ons bestuur verlaat. Marianne 

beterschap en vooral bedankt voor al het werk en de betrok-

kenheid bij ons dorp! 

  

Groet, Jappie Stegenga (vice voorzitter) 
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Afscheid 1 
Beste mensen, 
Na 10 jaar neem ik per 1 juli afscheid als voorzitter van Plaatselijk 

Belang Oudemirdum. 

Het is tijd om het stokje door te geven aan iemand anders. 

Ik heb met inzet en plezier deze taak vervuld. 

Ook heb ik Oudemirdum en de Oudemirdumers goed leren kennen. 

Ik wens mijn opvolger alle goeds toe. 

 

Marianne Visch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid 2 

Beste Oudemirdumers, 

Per 1 juli 2016 stop ik met mijn werkzaamheden voor het bestuur van 

Plaatselijk Belang Oudemirdum. Al deze jaren heb het werk met heel 

veel plezier gedaan. Ik wens mijn opvolger/opvolgster veel succes! Wel 

blijf ik gewoon actief voor it Pompeblêd. 

 

Gea Liefhebber 
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Activiteiten Commissie Oudemirdum (ACO) 
Ook dit jaar heeft de ACO weer een gevarieerd programma 

samengesteld. Uiteraard zijn er op de zaterdagen weer de markten van 

10:00 tot 17:00 uur (waar we dit jaar muziek bij hebben). Ook aan de 

jeugd is weer gedacht.  

 

Wij wensen jullie een mooie zomer en hopen jullie op de Brink te 

treffen! 

 

Zaterdag  23 juli  Makkummer Bluesbrothers 

Woensdag  27 juli  Kuipje steken en disco Silver 

Zaterdag  30 juli   Krijn & Marleen 

Woensdag  3 augustus  Jeugdavond Tontsje lûke 

Zaterdag  6 augustus  Live muziek 

Woensdag  10 augustus  Streetdance en disco Silver 

Zaterdag  13 augustus  Live muziek 

Woensdag  17 augustus Gryts en Grize 

Zaterdag  20 augustus Snippefangers 
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Wist u dat? 
1. De meiden van de Wâlikker 3

e
 zijn geworden met schoolvoetbal? 

2. Het Brinkfest weer een daverend succes was op Koningsdag? 

3. De playbackshow op 23 april in het MFC een waar “entertain” 

avondje was, met ontzettend veel lieve, schattige en goeie playback 

acts…. 

4. Het jaarlijks biljarttoernooi weer een groot succes was met meer dan 

100 deelnemers? En dat de top 4 allemaal Oudemirdumers waren? 3
e  

en 

4
e
  Lucas Westra en Jan Muizelaar; nummer twee was Hylke Kramer, 

maar de grote KAMPIOEN was Kevin Andela. 

5. Er weer prachtige optocht lopers/wagens waren op Koningsdag? 
*foto’s van de weetjes hierboven vindt u achterin bij Aldemardum op syn bêst! 

En wat u (misschien) verder nog niet wist: 

- Oud NOK voetbalspeelster Marijke Uittenbogaard (te Mirns) het tot in 

de basis van de Engelse club Oxfordshire heeft geschopt.  

- Jarno Stienstra zijn eerste officiële kickbokswedstrijd wist te winnen. 

- De Dirty Herrie race is uitgesteld omdat de organisatie verwachtte dat 

er mensen door het ijs zouden zakken op 27 april, hierdoor de EHBO 

het ontzettend druk zou krijgen met “onderkoelde” deelnemers. 

- Dat bij Sjerp twee dagen later geen plek meer was aan het strand, dat 

bij Meta de zonnebrand niet aan te slepen was en de Nostalgie door de 

ijsvoorraad heen was. 

- Gurbe tinkt dat de Oranje Feriening in wiis 

beslút nommen hat en dat de Dirty Herrie race 

op 18 juni in wier wetter spektakel wurde 

sil…mei hjir en dêr in ‘oververhittinkje’ ;-) 
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De reünie door de ogen van Okje 
Interview met onze rasechte Oudemirdumse Okje Stegenga naar 

aanleiding van de reünie op 7 mei 2016 

 
1. Wat is je volledige naam? 

Okje Stegenga niet meer en minder 

 

2. Waar ben je geboren? 

Op de Kerkstraat 14 in Oudemirdum. Ergens in 1958… In het huis waar nu 

Klaas en Lolkje wonen. 

 

3. Hoe was de gezinssituatie? 

Vier broers: Klaas, Jappie, Feike en Lieuwe. Eén zus: Sietske. Alleen 

Sietske en Feike wonen in het buitengebied: in Balk. De rest woont in het 

mooie Oudemirdum. 

 

4. Waar ben je op school geweest? 
De lagere school in Oudemirdum en daarna de ULO in Balk. 

 

5. Wat heb je na de ULO gedaan? 

Na de ULO in 1974 ben ik bij de supermarkt A&O gaan werken. En nu 

werk ik alweer 22 jaar bij Hotel-Restaurant Boschlust hier in Oudemirdum. 

 

6. De hoeveelste reünie was dit voor jou? 
Dit was mijn 5e reünie. De eerste keer was in 1996 omdat de lagere school 

toen 75 jaar bestond. Daarna zijn er nog vier anderen geweest. 

 

7. Wat heb je te vertellen over de reünie van 7 mei 2016? 

We hebben het getroffen met het mooie weer. Ik heb heel veel bekenden 

gezien, maar ook mensen die ik jarenlang niet gezien had. Dus ik heb me 

op deze dag bijna schor gepraat! Het was weer bijzonder gezellig. 

 

8. Wat heb je allemaal gedaan tijdens de reünie? 

Ik was er al vroeg zodat niemand mij kon ontglippen. Dat is bij mijn weten 

ook niet gebeurd. 

 

Tijdens de koffie met oranjekoek opende mijn broer Jappie op een leuke 

manier onze reünie. Hij stond stil bij het overlijden van Ine Veltman en 

wenst onze voorzitster van Plaatselijk Belang beterschap.  
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Jappie heeft de reünie `s avonds ook weer op een waardige manier 

afgesloten. Broer, ik ben trots op jou! 

Na de lunch gingen we met zijn allen op de foto voor het dorpshuis. Een 

bijzondere foto van bovenaf met een drone.  

Er waren verschillende activiteiten gepland: 

- Beide kerken waren geopend 

- Mar en Klif was geopend 

- Er was een wandeling vanaf het Oudemirdumer Klif naar de Hege 

Gerzen. 

- Je kon genieten van het mooie uitzicht bij uitkijkbrug bij de 

Betonpleats. 

- De Betonpleats mocht ook bekeken worden. 

Met mijn vriendinnen heb ik het volgende gedaan: 

Met het treintje (van Wander Wierda) mee geweest. We gingen naar de 

uitkijktoren bij de Betonpleats. Genoten van het mooie uitzicht. Voor een 

goede conditie met de benenwagen naar de Hege Gerzen. En daar hebben 

we heerlijk uitgerust, gepraat, ijsje gegeten, genoten van het uitzicht en van 

het mooie weer. 

Later weer met het treintje terug naar het MFC. 

 

9. Heb je nog iets speciaals over de reünie? 

Zelf vind ik het heel speciaal dat mijn oom en tante uit Amerika er weer bij 

waren. Terwijl ze vorige jaar augustus hier ook nog waren. Ook een 

speciaal moment was het Friese gedicht over Aldemardum, voorgelezen 

door Antsje Muizelaar 

 

10. Wil je verder nog iets kwijt? 

Ik wil Lolkje Stegena (mijn schoonzus) feliciteren met het lopen van de 

Wandel Elfstedentocht. Die heeft ze namelijk voor de 10de keer gelopen. 

Knap hoor. 

 

11. Nog tips voor de volgende reünie? 

Je wilt eigenlijk niemand vergeten op een reünie. foto`s. Daarom is het 

misschien leuk om bij binnenkomst van iedereen een foto te maken.  

Het is ook leuk om via de website te zien wie er allemaal komen. Alle 

aanmeldingen daar op vermelden. Dan komen er misschien nog veel meer 

de volgende keer! 
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Kleurplaat 
Deze keer waren veel kleurplaten 

ingeleverd bij Drogisterij Kramer - 

Zeldenrust. De volgende inzenders 

mogen daar een prijs op halen: 

 

Mirthe Bandstra (cat. 2 t/m 4 jaar) 

Janiek Faber (cat. 5 t/m 8 jaar) 

Astrid Stegenga (cat. 9 t/m 12 jaar) 

  

De kleurplaat uit dit zomernummer 

kun je inleveren bij Slagerij de 

Vries. De kleurplaat vind je in het 

midden van dit Pompeblêd. 
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Iris Muizelaar opent trimsalon 
Sinds kort heeft de middenstand van Oudemirdum er weer een collega 

bij! Iris Muizelaar opende kort geleden haar nieuwe trimsalon aan De 

Alde Buorren 28. Het idee borrelde al een hele tijd, maar nu, na 10 

jaar, besloot ze de stap toch maar te wagen en gaat een lang 

gekoesterde wens in vervulling. 

 

Al op jonge leeftijd haalde zij haar diploma’s om honden te kunnen 

voorzien van een knip- en wasbeurt en alles wat daarbij komt kijken. 

Alle hondenbezitters van Oudemirdum e.o. kunnen met een gerust hart 

hun viervoeter eens achterlaten voor een heerlijke behandeling. 

 

Wassen en knippen zit uiteraard in het pakket, maar ook verkoopt ze 

artikelen die nodig zijn voor het welzijn van de hond. Snacks, 

vlooiendruppels en ontwormingskuren (ook voor katten) zijn allemaal 

te koop in de knusse trimsalon. Er is geen hond hetzelfde, dus de 

tarieven variëren: hoe groot is de hond en welke werkzaamheden 

moeten verricht worden? Scheren, knippen, uitdunnen, plukken, 

strippen, wassen, kammen, borstelen, you name it! Iris is iedere 

zaterdagochtend geopend (behalve elke 1
e
 zaterdag van de maand). Ook 

is ze te bereiken via 06-22096550 of irismuizelaar@gmail.com. 

mailto:irismuizelaar@gmail.com
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Ons Multi Functioneel Centrum ít Klif…… 
Enige tijd terug liep ik eens in het bos en ontmoette daar een inwoner 

uit Oudemirdum. We raakten wat aan de praat. Op enig moment 

spraken we over ons dorpshuis. Dat het in december 2016 al weer 5 jaar 

geleden is dat het werd geopend. Wat gaat die tijd snel….. Maar er 

kwam ook een kritisch geluidje. Namelijk: “Dat het de laatste jaren zo 

stil is met betrekking tot PR rond het dorpshuis” In de aanloop periode 

naar de opening en in de periode daarna was er veel promotie. 

Regelmatig stukjes tekst in dit “Pompebled” en wie kent die serie 

grappige “Klifhanger” stukjes niet meer, die ik samen met Henk 

Landsheer destijds maakte….. (ze staan op de website om nog eens 

terug te lezen hoor). Ik kon deze opmerking eigenlijk alleen maar 

beamen, hoewel we natuurlijk inmiddels wel onze informatie delen via 

de sociale media op Facebook en via onze website….. (zie de links 

hieronder). Daarom ter informatie dit stukje in ons dorpskrantje. Zijn 

we allemaal weer even up to date. 

 

Eerste jaren 

Na de bouw zijn we het dorpshuis in gebruik gaan nemen. En 

gaandeweg kom je dan nog zaken tegen die je graag anders wilt hebben. 

Gelukkig hebben we een vrijwillige bouwcommissie die (nu nog steeds) 

de handen uit de mouwen steekt om het MFC aan de wensen van de 

gebruikers en dorpsbewoners te laten voldoen. Een aantal zaken die 

zoal na de oplevering gerealiseerd zijn benoem ik hier even: - het 

bouwen van een nieuwe overkapping voor opslag buitenmateriaal, 

aanpassing van de keuken ivm de snackfunctie die we nu hebben, 

aanbrengen van geluiddempende materialen, aanpassing 

toneelruimte/verlichting, het realiseren van een aula en op dit moment 

zijn we bezig om de aankleding van het terras aan te pakken. Al met 

al….. we zijn constant bezig om realistische wensen van de gebruikers 

uit te voeren. 

 

Gebruikersoverleg / vrijwilligersavond 

Binnen het MFC zijn er verschillende vaste gebruikersgroepen. Met 

deze groepen, zoals sport, EHBO, toneel, dam -en kaartclub, scholen, 

Oranjevereniging, dorpsbelang, uitvaartvereniging etc, hebben we elk 

jaar een overleg. Tijdens dit overleg bespreken we met elkaar het 
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achterliggende- en komende jaar. Het gebruikersoverleg is vooral de 

plek waarin wij als MFC bestuur/pachters, tezamen met alle gebruikers, 

ervaringen kunnen delen, waaruit we ons voordeel kunnen doen. Naast 

de gebruikers maken we binnen het MFC bestuur ook gebruik van vele 

vrijwilligers. Voor deze groep hebben we eens in het jaar een gezellige 

vrijwilligersavond. 

 

Sportzaal 

Een groot deel van het MFC bestaat uit de sportzaal. Onze lokale 

sportvereniging NOK houdt hierin haar trainingen en wedstrijden. 

Normaliter speelt NOK de volleybalwedstrijden op de vrijdagavonden. 

Kom dan gerust eens kijken en maak deel uit van de gezelligheid die 

dan in het dorpshuis heerst. Naast NOK wordt de sportzaal ook wel 

gebruikt door andere (private) sporters en de drie scholen uit 

Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. Ons streven is dat de zaal 

natuurlijk maximaal gevuld is. Mocht je interesse hebben om gebruik te 

maken van de sportzaal, dan kan altijd even contact opgenomen worden 

met onze pachter, Henk Akse. Hij beheert de agenda van de sportzaal. 

Voor de sporthal hebben we een mobile vloerbeschermingsunit 

aangeschaft zodat de sporthal ook, multifunctioneel, voor andere 

doeleinden gebruikt kan worden. En we hebben onze Marina die de 

sportzaal uitstekend schoon maakt. Ze kreeg hiervoor dan ook een mooi 

compliment tijdens het laatste gebruikersoverleg.  

 

Exploitatie 

Dit is ook een belangrijk punt natuurlijk. Maar gelukkig kunnen we 

stellen dat we het MFC nog gezond, zonder subsidies, kunnen 

exploiteren. Dat heeft deels te maken met de ruimten die we verhuren 

aan de scholen, artsen en andere zorgverleners, ouderenzorg etc. Maar 

ook doordat we gekozen hebben om in te steken om een milieu en 

energievriendelijk gebruik van stroom en gas. Na de bouw hebben we 

op het dak van de sporthal geïnvesteerd in een maximaal aantal 

zonnepanelen dat daar plaatsbaar was. Deze opgewekte energie wordt 

direct door het MFC gebruikt wat ons (en ook het milieu) tegemoet 

komt.  

 

 



  

 
19 

Aula 

Na de oplevering kwam de wens om een aula te realiseren steeds vaker 

bij ons als bestuur binnen. Het is een bewuste (financiële) keuze 

geweest dit niet tijdens de bouw mee te nemen. Met maximale eigen 

inbreng van vrijwilligers, financiële hulp van onze geweldige Bingo-

dames groep en afspraken met de lokale uitvraatvereniging hebben we 

toch een prachtige aula kunnen realiseren binnen met MFC. Daar zijn 

we met elkaar heel trots op. En dat de behoefte er was heeft wel doen 

blijken uit de achterliggende periode. 

 

Gebruik MFC 

Binnen het MFC zijn er verschillende deelbare ruimten, die 

tegelijkertijd door verschillende gebruikers gebruikt kunnen worden. 

Onze pachters, Geert en Henk Akse, kunnen u daar veel meer over 

vertellen. Mocht u, op wat voor manier dan ook, eens overwegen om 

gebruik van dit gebouw te willen maken, neem dat gerust contact op 

met de pachters. (0514-571424). De ouderen soos (vanaf een jaar of 50 

dus…..) heeft wel eens wat meer leden gehad. Als ontmoetingsplek 

voor ouderen is het dorpshuis natuurlijk een uitstekende en 

laagdrempelige gelegenheid. Wat zou het mooi zijn als de groep 

ouderen die daar bij elkaar komen, elkaar ontmoeten, even gezellig bij 

babbelen, een potje sjoelen of kaarten, samen de krant lezen of een 

breiwerkje afmaken, wat groter zou zijn. Mocht u nu de behoefte voelen 

daar eens wat meer over te willen weten, neem rustig contact op. 

Rest mij nog af te sluiten met de opmerking dat wij als MFC bestuur  

met veel plezier het dorpshuis draaiende houden en dat we dit vooral 

voor jullie, als dorpsbewoners/gebruikers doen. Mochten jullie dan ook 

opmerkingen hebben, ideeën of wat voor andere zaken dan ook, 

schroom niet en neem contact op.  

 

Tenslotte:  MFC it KLIF……… het sociale hart van Oudemirdum….. 

Met de vriendelijke groet namens het MFC bestuur,  

Coert Winkel 

Website: www.itklif.nl     

Email: info@itklif.nl   

Facebook:  https://www.facebook.com/MfcItKlif/?fref=ts 

Telefoon: 0514-571424  
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Puzzelcompetitie 2016 
Vooraf nog de prijswinnaars van de puzzelcompetitie 2015.Gefeliciteerd! 

De prijzen zijn door de altijd actieve mevrouw Gea Liefhebber bezorgd. 

 

Kruiswoordpuzzel 
20 pt. Dhr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25 

15 pt. Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

10 pt. Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 

Sudoku 

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

3 pt. Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23  

2 pt. Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

 

De eerste ronde van de puzzelcompetitie 2016 leverde onze deelnemers 

voor zowel de kruiswoordpuzzel als de sudoku geen onoverkoombare 

problemen op. De oplossingen waren door de meesten op prachtige kaarten 

ingestuurd. Bedankt voor alle goede wensen voor de redactie en mij!  

 

Mevr. Abma doet voor de eerste keer mee. Zeer welkom. 

 

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 2016 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! 

 

Mocht u onvolkomenheden ontdekken laat het dan s.v.p. weten! 

 

De uitwerking van de puzzels vindt u elders in dit blad. 

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 augustus 2016 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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De stand na de Lente Kruiswoordpuzzel 

5 punten 
Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 

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

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

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Gaestwei 25 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr. en Mevr. W. Kuiper, Liemdobben 8 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

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

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

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

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De  Ikebosker 27 

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

Dhr.    P. Plantinga, De Flechtreed 55 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3 

 

De stand na de Lente Sudoku  

1 punten 

Mevr.  A. Abma - Posthuma, De Flechtreed 16 

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

Dhr.    P. de Jong, Liemdobben 9 

Dhr.    G. Kelderhuis, Gaestwei 25 

Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr.     R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr.  J. Meijers, Fonteinwei 10, 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 
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Mevr.   H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr.  B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

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

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

Mevr.  A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27 

Dhr.    B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
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OPLOSSING LENTE SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing Lentepuzzel 

 

2 8 1 4 6 5 7 3 9 

9 7 6 2 8 3 5 1 4 

4 3 5 7 1 9 6 2 8 

 1  6 7 8 4 2 3 9 5 

5 2 9 1 3 7 8 4 6 

8 4 3 5 9 6 2 7 1 

7 5 4 9 2 8 1 6 3 

6 1 2 3 5 4 9 8 7 

3 9 8 6 7 1 4 5 2 
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Zomer Sudoku 
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Wandelclub Underweis in Oudemirdum 
Bewegen is de manier om zo lang mogelijk gezond te blijven. Uit 

onderzoek blijkt dat het een gunstig effect heeft op allerlei terreinen: op 

onze weerstand, op onze stemming en op ons brein. Het is niet alleen 

goed voor uw conditie maar ook voor de cognitie. 

 

Vooral als je ouder wordt is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Je 

hebt een steuntje in de rug nodig om daadwerkelijk in actie te komen. 

Dat steuntje kan een wandelclub zijn. samen trek je immers 

gemakkelijker de ‘stoute’ schoenen aan dan alleen. 

 

De Buurtzorg is sinds 2 maart 2016 een wandelclub gestart in 

Oudemirdum. Iedere woensdag om 10.15 uur starten we vanuit MFC it 

Klif in Oudemirdum. Vrijwilligers en een medewerker van Buurtzorg 

loopt elke week mee. Na een rondje te hebben gewandeld is er tijd voor 

een kopje koffie. Ook al bent u minder mobiel, met of zonder rollator: 

iedereen is van harte welkom! We lopen geen grote afstanden. De 

mensen die meegaan met de wandelclub zijn enthousiast en vinden het 

erg gezellig. 

 

Huisartsen stimuleren wandelclubjes omdat zij het ook heel belangrijk 

vinden dat ouderen bewegen. Om vereenzaming te voorkomen kan een 

wandelclubje ook een bijdrage leveren. 

 

Lijkt het u leuk? Kom gezellig wandelen. 

Buurtzorg Gaasterland; tel 06-53675488 
 

 

Nederlânsk Indië 
Nei oanlieding fan it stikje oer Jan Schotanus, yn it foarige 

pompeblêd, die bliken dat der noch meer Aldemardumers yn 

Ned.Indië west ha. At jimme minsken kinne dy’t net yn it artikel fan 

Jan Schotanus stiene, wolle jimme dan dy nammen noch trochjaan 

oan de redaksje, dan kinne wy dit stikje sa kompleet as mooglik 

meitsje. Bedankt! Rommert van der Veen 
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Damclub Oudemirdum 
Houdt damclub Oudemirdum na ruim 80 jaar op te bestaan? 

 

Damclub Oudemirdum is in 1932 opgericht. 

Door de jaren is de club met een wisselend 

ledenbestand bezig met de damsport.  

 

Door vergrijzing en ziekte is het 

ledenbestand onder het kritische aantal van 

10 leden gekomen. Om de club draaiende te houden zijn we op zoek 

naar damliefhebbers. We hebben minimaal 14 leden nodig om een 1ste 

en 2de klas competitie te spelen. 

 

De damclub speelt op dinsdagavond vanaf 20.00 uur zijn wedstrijden in 

MFC ’t Klif. Het seizoen is van eind september tot begin april. 

Damclub Oudemirdum is aangesloten bij de ZWH dambond, deze bond 

speelt in 3 klassen met promotie/degradatie regeling. Verder is er ieder 

jaar de damstrijd met Nijemirdum om de plaatselijke eer. 

 

Nieuwsgierig? Vanaf 13 september bent u van harte welkom! 

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: 

Voorzitter D. Walinga; tel. 0514 – 571534, of 

Secretaris. J. Kuiper; tel. 0514-571694 of mail 1.jankuiper@kpnmail.nl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:1.jankuiper@kpnmail.nl
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Begrafenisvereniging Memento Mori Oudemirdum 
Veel begrafenisverenigingen zijn ongeveer 100 jaar geleden opgericht. 

Zo ook die van Oudemirdum. Twee jaar geleden, in 2014, bestond onze 

vereniging 100 jaar. De tijden veranderen: de vereniging faciliteert niet 

alleen bij leden van de vereniging, maar ook bij niet leden (vaak 

dorpsbewoners). 

 

Dit zou in de toekomst door wettelijke maatregelen echter kunnen gaan 

veranderen. Hierdoor zou het dan niet meer mogelijk zijn de uitvaart te 

verzorgen voor NIET leden. Dit heeft tot gevolg (voor NIET leden) dat 

men dan is aangewezen op de commerciële uitvaart. 

 

De betrokkenheid van de commerciële uitvaart is veel zakelijker en 

altijd veel duurder dan de plaatselijke begrafenisvereniging (verhouding 

€ 8000,-/€ 5000,-). Daarom deze oproep (een overweging te maken) om 

lid te worden, of als u al lid bent. na te gaan of uw kinderen zijn 

aangemeld. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis. U kunt op verschillende 

manieren lid worden van de vereniging met of zonder ledenkorting 

(uitkering bij overlijden). Wij laten deze 100-jarige traditie toch niet 

verloren gaan? 

 

Meer informatie is te vinden op: oudemirdum.nl. Hier verenigingen 

aanklikken en daarna begrafenisvereniging. 
  

http://www.oudemirdum.nl/


  

 
29 

Activiteiten 2016 Oranjevereniging Oudemirdum 
Playbackshow 

Zaterdagavond 23 april jl. was de jaarlijkse playbackshow. Goed 

bezocht en gezellig druk. Diverse artiesten kwamen deze avond voorbij. 

Zoals ieder jaar mogen we wel weer spreken van een groot succes! 

 

Koningsdag 

Wat was het jammer dat de weersvoorspellingen weinig goeds in petto 

hadden voor ons. 

De Dirty Herrie Race hebben wij moeten verzetten naar 18 juni a.s. 

 

De kinderoptocht kon gelukkig wel doorgaan. Nog een enkel drupje 

regen aan het begin, maar gelukkig is het op het grootste deel van de 

route droog gebleven. 

We hebben van alles gezien: Wilde dieren, astronauten, de 11-

stedentocht en zelfs de gouden koets met ons eigen koningspaar, 

newspaper girls met het laatste nieuws, kaboutertjes, een marionet, 

mini-Betonpleats met windmolen, elfjes in een bolderkar, een versierde 

skelter, oranje-supporters en wereldkinderen. Allemaal even leuk en 

prachtig! Een snoepje na afloop en dan gelijk de prijsuitreiking! De 

winnaars kregen vrijkaarten voor Sybrandy’s Speelpark. 2
e
 en 3

e
 

prijswinnaars gingen naar huis met een leuk speelgoedpakket. 

 

’s Middags was de fietspuzzeltocht. Toch nog 8 deelnemers, die 

ondanks het frisse weer een leuke tocht hebben gefietst. Voor de 

kinderen waren diverse spellen klaargezet in de sportzaal van “It Klif”. 

Dit was een groot succes! 66 kinderen hebben meegedaan en kregen een 

lekker ijsje als beloning. 

 

Dodenherdenking (i.s.m. Plaatselijk Belang en CBS de Wâlikker) 

Ook dit jaar weer een plechtige bijeenkomst die goed is bezocht door 

jong en oud. In stille tocht naar het monument, “The last Post”, de 

kranslegging, de gedichten die werden voorgelezen en weer in gepaste 

stilte terug naar “It Klif” voor een kopje koffie/thee en een ijsje voor de 

aanwezige kinderen. 
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En verder…. 

Wij hebben dus nog twee activiteiten in petto: De Dirty Herrie Race op 

zaterdag 18 juni a.s. en een dropping later in het jaar. 

 

Bestuur 

Tot slot willen wij nog even uw aandacht vestigen op ons bestuur. Zoals 

bekend zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden i.v.m. het vertrek 

van twee van onze huidige bestuursleden. Tevens is er al een vacante 

plek in ons bestuur. Wilt u ons bestuur komen versterken of heeft u een 

idee wie het bestuur kan aanvullen? Laat het ons dan weten. Een frisse 

wind door het bestuur, nieuw bloed, andere inzichten…. Dat is voor een 

bestuur altijd positief en daarom ook zeker nodig! 

 

Zonder aanvulling met nieuwe bestuursleden ziet het huidige bestuur 

geen mogelijkheden om door te gaan. De overgebleven bestuursleden 

zullen dan tijdens de ledenvergadering in januari 2017 hun functie 

neerleggen. 

Het zou erg jammer zijn voor Oudemirdum als er geen 

Oranjevereniging meer is. De activiteiten die wij organiseren worden 

immers altijd positief gewaardeerd door onze mede-dorpsgenoten en 

dragen bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp. 

 

Kijk rond, denk mee en help ons om de Oranjevereniging te behouden! 

 

Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum e.o. 

Mail ons: ovoudemirdum@gmail.com  

of bel: 06-44668994 (secretaris Monique Kelderhuis) 

  

mailto:ovoudemirdum@gmail.com
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Lente 
Het is 30 april en ik heb net een wandeling door de tuin gemaakt. De 

natuur gaat zijn gang maar het is nog wel koud.  

De vrouwenmantel doet het goed en heeft zich flink uitgezaaid. Leuk 

om ze in een kuip te zetten of op het terras. Van het blad van de 

vrouwenmantel kan je thee zetten. Dit helpt bij menstruatieproblemen 

en is een goede mondspoeling als er een kies of tand getrokken is. De 

bloemen zijn mooi in een droogboeket, vooral samen met lavendel.  

 

De lievevrouwenbedstro loopt ook mooi uit. Een beetje een woekeraar, 

maar je trekt hem gemakkelijk weg. Een takje in de witte wijn en na een 

uur heb je een lekker en geurig drankje. Maar overmatig gebruik kan tot 

vergiftigingsverschijnselen leiden, zoals braken en duizeligheid.  

Een plant die ook giftig is, is het lelietje der dalen in de volksmond 

lelietje van dalen. Ze hebben zich behoorlijk vermeerderd en er zitten al 

knopjes in. Ze staan graag onder de heg of onder bomen, Uit de 

bloemen wordt etherische olie gewonnen voor de parfumindustrie.  

 

De guldenroede komt ook boven, een echte 

achtergrondplant want hij wordt hoog. 

Guldenroede is een kruid voor de nieren, 

bijvoorbeeld bij nierbekkenontsteking of als 

je vocht vasthoudt. De plant werkt 

ontstekingsremmend. Verzamel in de zomer 

blad en bloemen, laat ze drogen en je kan er 

thee van zetten. Het kruid is ook in een 

reformzaak te koop.  

De tijm heeft het niet gered, dat wordt een 

tripje naar de tuin bij de Wildernis. Daar 

verkopen ze veel kruiden.  

De munt in kuip loopt ook uit, munt in de tuin 

gaat de hele tuin door, vandaar dat ik hem al 

jaren in een kuip heb. Nog even en dan kan ik 

weer de Lathyrus en de Oost-Indischekers zaaien in kuipen en in de 

volle grond. Ik wens iedereen veel zon en veel tuinplezier.  

 

Groet Jetje 

Guldenroede 
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Lieve vrijwilligers gezocht voor de kinderen van de Wâlikker 
Basisschool de Wâlikker zoekt vrijwilligers uit Oudemirdum en 

omstreken die tijdens de middagpauze als pleinwacht en lunch-

begeleider willen fungeren. 

 

De Wâlikker start na de zomervakantie (29 augustus) met de invoering 

van een continurooster. Dit betekent dat kinderen van groep 1 t/m 8 van 

8.30 uur tot 14.00 uur aaneengesloten les krijgen, vijf dagen per week 

met uitzondering van de vrijdagmiddag. Een verandering voor de 

kinderen en docenten. 

 

Als gevolg van dit nieuwe rooster, zal ook de lunchpauze er anders uit 

komen te zien. Kinderen houden een half uur pauze waarvan zij een 

kwartier lunchen met elkaar en aansluitend een kwartier buiten kunnen 

spelen. 

 

Om deze pauze voor iedereen plezierig te laten verlopen, zoeken wij 

vrijwilligers die het leuk vinden om van 12.00 tot 12.30 uur aanwezig te 

zijn tijdens de lunch bij groep 1 en 2 en daarna buiten op het plein. Elke 

dag zijn twee vrijwilligers nodig voor deze pauze. Zij ontvangen elk een 

kleine vergoeding voor de inzet. 

 

Stichting Cajas zorgt voor training, begeleiding en planning van de 

vrijwilligers. De stichting is al jaren actief op de Wâlikker en verzorgt 

momenteel de tussen schoolse opvang. Ook zorgt Cajas voor de 

vergoeding van de vrijwilligers. 

 

Lijkt het u leuk om dit te doen? En bent u een of meerdere dagen 

beschikbaar per week? Neemt u dan contact op met de Wâlikker en 

vraag naar docent Aleta Zuiderbaan - van Strien of schoolhoofd Peter 

Braam. Telefoon 0514-571251 of mail naar walikker@nijegaast.nl 
 

 

  

mailto:walikker@nijegaast.nl
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Nieuwe volleybaltoppers gezocht! 
Als jeugdafdeling Volleybal van SV NOK zijn wij altijd op zoek naar 

nieuwe jeugdleden. Ben je 7 jaar of ouder en lijkt volleybal jou een 

leuke sport en wil jij erachter komen of volleybal wat voor jou is?  

Dan ben je altijd welkom! Ook voor jongens is dit een hele leuke sport! 

 

Zit een vriendje of vriendinnetje al op volleybal? Dan zou je ook een 

keer met hem of haar 

mee kunnen gaan tijdens 

de vriendjes- en 

vriendinnetjesdagen. Je 

kan drie keer gratis mee 

trainen en daarna 

beslissen of je je wilt 

aanmelden als lid. 

Je mag aan het begin van 

het nieuwe seizoen 

(begin september) ook 

altijd een paar 

proeftrainingen mee 

komen doen. Dus kom 

gezellig een keer 

meedoen en wie weet is 

het wat voor jou! 

 

Daarnaast zijn we nog op 

zoek naar enthousiaste jongens in de leeftijd van 12-15 jaar die het leuk 

vinden om met een groepje jongens een balletje te slaan om zo het 

volleybal te leren. 

 

Mocht je meer informatie willen, dan kun je contact opnemen met 

Seline Schotanus, 0514-571602 of 

Yke van der Wal, 06-41454046 of mail naar 

svnokvolleybal@gmail.com. 

 

 

 

mailto:svnokvolleybal@gmail.com
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Wandelplezier met wandelclub ‘Adrie’ 
Alweer tien jaar geleden is Adrie 

Koppenol met een simpel 

oproepje bij de lokale winkeliers, 

een wandelclubje gestart in 

Oudemirdum.  

 

Elke maandagmiddag om 14.00 

uur en elke donderdagmorgen om 10.00 uur maken 23 deelnemers in 

wisselende samenstelling een wandeling van anderhalf uur rondom 

Oudemirdum. Tot nog toe hebben zich alleen maar dames aangesloten, 

maar heren zijn ook zeer 

welkom. De wandelaars 

komen uit Sondel, Balk, 

Bakhuizen, Harich, 

Nijemirdum en natuurlijk 

Oudemirdum. 

  

De verzamelplaats is De 

Brink in Oudemirdum. Af- 

en aanmelden is niet nodig, 

maar er wordt ook niet op 

je gewacht. Deelname is 

kosteloos. Nieuwe 

deelnemers zijn van harte 

welkom. Nieuwsgierig? 

Wees er dan bij op 

maandag om 10.00 uur of 

donderdag om 14.00 uur. 

Het motto is van de 

wandelclub is 

vrijheid.......blijheid! 
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UITNODIGING MIDDENSTANDSUITJE 2016 
- woensdag 31 augustus - 

Uitnodiging Middenstandsuitje 2016 

Aan alle ondernemers/middenstanders in Oudemirdum! 

Ook dit jaar wordt er weer een fantastisch uitje georganiseerd: voor en door 

middenstanders in Oudemirdum. We verwachten iedereen om 13.00 UUR 

OP DE BRINK, daar staat de Gaasterland Express weer voor ons klaar om 

ons deze keer naar de Blokhuispoort in Leeuwarden te brengen voor een 

interessante rondleiding.  

 

Daarna gaan we richting Oldehove om deze te beklimmen (voor de 

liefhebbers), een terrasje te pakken, of even shoppen. Rond 17.30 uur rijden 

we dan weer richting Gaasterland, waar we een pittig gerechtje 

voorgeschoteld zullen krijgen. Rond 22.00 uur rijdt de Gaasterland Express 

ons weer naar de Brink, vanwaar ieder zijns weegs kan gaan. 

 

Kosten: € 55,00 per persoon  

Aanmelden voor 19 augustus 2016 via mail of telefonisch:  

Douwe Jaarsma: info@gaasterlandexpress.nl; 06 51 51 68 73 

Anneke van der Veen: info@campingdebosrand.com; 0514 57 13 19 

Wij hebben er zin in en hopen op vele aanmeldingen. 

Hartelijke groet, Douwe en Anneke 

 

  

- het middenstandsuitje in vroeger tijden 

mailto:info@gaasterlandexpress.nl
mailto:info@campingdebosrand.com
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SamenLoop voor Hoop 

Op 24 en 25 september 2016 vindt in Sneek het 

evenement SamenLoop voor Hoop plaats. Er wordt 

dan gedurende 24 uur een parcours gelopen met als 

doel geld in te zamelen voor het KWF. Het is een 

wandel-estafette en de deelnemers lopen steeds een 

ronde van 425m en symboliseren hiermee de 

voortdurende strijd tegen kanker. Wij hebben een 

team gevormd van 22 mensen, met de naam “De 

Trochsetters” en willen graag zoveel mogelijk geld 

bij elkaar zien te krijgen. 

 

Op zaterdagavond 24 september worden kaarsen aangestoken, zodat de 

lopers gedurende de nacht langs een verlicht parcours lopen. U kunt bij 

ons een Kaars voor Hoop (een papieren zak) kopen voor 5 euro en hier 

een persoonlijke boodschap of wens opschrijven, daarna kunt u de zak 

weer bij ons inleveren. De 24ste zal deze dan langs het parcours worden 

geplaatst met een steen en brandende kaars. 

 

We verkopen ook armbanden, deze kosten 2 

euro per stuk. Vanaf 1 juli tot en met 31 

augustus staat er een donatie box bij Drogisterij 

Kramer-Zeldenrust en Technisch Bedrijf Bokma 

in Oudemirdum. De armbanden zijn hier ook 

verkrijgbaar. Ook zullen wij met een kraam aanwezig tijdens 

Sipelsneon op zaterdag 25 juni in Sloten.  

 

Naast deze acties organiseren wij nog diverse activiteiten. U kunt deze 

vinden op onze actiepagina: https://acties.samenloopvoorhoop.nl 

/trochsetters en op facebook via facebook.com/teamtrochsetters 

Wilt u geld doneren? Dit is eenvoudig en kan gewoon via onze 

actiepagina met Ideal. 

 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:                                                          

Luise de Jong; De Alde Buorren 24; Oudemirdum 06-22641752/0514-

571219 of via de mail teamtrochsetters@gmail.com 
  

http://www.facebook.com/teamtrochsetters
mailto:teamtrochsetters@gmail.com
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Jilke Hutte 
Een stukje volksoverlevering 

In een afgelegen bos bij Kippenburg is jarenlang een hol zichtbaar 

geweest, verscholen achter dennentakken. Het was de verblijfplaats van 

een vluchteling. Een vluchteling die zich hier verschool in de dagen van 

de Franse overheersing, aan het begin van de negentiende eeuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vluchteling - een zekere Jilke Postma uit Balk - moest opkomen om 

dienst te doen in het leger van Napoleon. Om uit handen van de Fransen 

te blijven, bivakkeerde hij een half jaar in zijn zelfgemaakte hut in het 

bos. `s Nachts ging hij in het donker naar zijn moeder om eten en 

andere proviand te halen. 

 

Uiteindelijk werd de jongen verraden - er was een premie op zijn hoofd 

gezet - en door soldaten naar Balk gebracht. Daar werd hij aan een 

paardenstaart gebonden. Waarna het in galop over de weg naar Sloten 

ging. Lang heeft Jilke de pijn niet gevoeld. Kort buiten Balk gaf hij 

reeds de geest.  
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COLOFON 
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum 

Voorzitter  Marianne Visch  De Flechtreed 18 

Tel. 571522  8567 KC 

Penningmeester:  Fenna Keesman  Stiendollen 35 

Tel. 572000  8567 HS 

Vice voorzitter:  Jappie Stegenga  Roune Leane 9 

Tel. 571852  8567 LK 

Secretariaat:  Tine Bandstra  Kerkstraat 12 

Tel. 750900  8567 JG 

Leden:   Gatze Bokma  Tel. 850796 

Catharinus de Jong Tel. 571219 

Gea Liefhebber  Tel. 571960 

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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