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Reünie 2016
Zaterdag 7 mei 2016 wordt er weer een reünie georganiseerd, voor
mensen uit Oudemirdum en Oudemirdumers om útens.
Wat was het een fantastisch feest in 2012. Daar is nog lang over
nagepraat. Heeft u weer zin in zo`n feest? Geeft u dan op!
De vorige keer is gevraagd of het mogelijk is om een gedeelte van de
dag bij te wonen. Dat kan en daarom hebben we de volgende
arrangementen bedacht. Heeft u dieetwensen? Laat het ons weten.
Arrangement 1:

Alleen koffie/thee met gebak in de ochtend.
(van 10.30 tot 12.30 uur). Kosten € 6,00

Arrangement 2:

Koffie/thee met gebak en lunch. (van 10.30 tot
16.00 uur.) Kosten € 17,50

Arrangement 3:

Borrel en buffet vanaf 16.00 uur tot … de
laatste vertrekt. Kosten € 25,00

Arrangement 4:

Koffie/thee met gebak, lunch, borrel, buffet.
Vanaf 10.30 uur tot … de laatste vertrekt. (dus,
de hele dag). Kosten € 45,00

U kunt uw keuze opgeven bij:
Catharinus de Jong
Jan Schotanuswei 17
8567 LA Oudemirdum
E-mail: cs@cdejong.nl
Het bedrag kan worden overgemaakt op:
Rek nr. NL 66 RABO 0306 7856 17
T.n.v. Vereniging voor Plaatselijk Belang Oudemirdum,
Stiendollen 35,
8567 HS Oudemirdum
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Tijdens de reünie van 2012 zijn er veel foto`s gemaakt. Wie daar nog
mooie foto`s van heeft kan ze per post of e-mail sturen naar:
Marianne Visch
De Flechtreed 18
8567 KC Oudemirdum
e-mail: marianne.visch@ziggo.nl
tel: 0514-571522
We hopen u allen, in goede gezondheid, te zien op zaterdag 7 mei 2016
in MFC It Klif
Hegewei 16
8567 JN Oudemirdum
Met vriendelijke groet,
De reüniecommissie,
Catharinus de Jong, Fenna Keesman, Gea Liefhebber, Wieke
Limburg, Jelle Twijnstra, Ieke Veltman en Marianne Visch
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Van de Bestuurstafel
Ik kreeg net het verdrietige bericht dat Ine Veltman is overleden.
Ine heeft zich altijd samen met Ieke, enthousiast ingezet voor ons dorp.
Ine is jaren voorzitter geweest en daarna erelid van Plaatselijk Belang.
Jaren hebben hij en zijn vrouw in de reüniecommissie gezeten en daar
hebben we elkaar beter leren kennen. De reünie lag hem na aan het hart
en alles moest tot in de puntjes verzorgd zijn. Wij hebben goede
herinneringen aan hem, hij wist veel en had waardevolle adviezen.
Ook heeft hij nog mee gewerkt aan de komende reünie van 7 mei. De
laatste keer dat hij bij onze bijeenkomst was, vergeet ik niet. We
spraken over een stukje in het Pompeblêd. Hij zei: “Marianne je zorgt er
voor dat dit op de eerste bladzijde komt”. Wij vinden het heel erg voor
Ieke en de kinderen die verder moeten zonder hem. Wij wensen ze heel
veel sterkte toe.
Zieken
Op dit moment zijn er een aantal zieken in ons dorp die we ook sterkte
wensen. Laten we een beetje aan elkaar denken en stuur eens een
kaartje of breng een bezoekje.
Reünie zaterdag 7 mei 2016
We zijn al een paar keer bij elkaar geweest om allerlei zaken te regelen.
De brieven zijn de deur uit, het MFC is de hele dag van ons en de
catering is geregeld. We zijn met het programma al een heel eind op
weg. Weet u iemand die geen uitnodiging heeft ontvangen? Wilt u dit
dan aan ons melden? “Kom in groten getale”.
Wat kunt u van ons verwachten? Wij ontvangen u traditiegetrouw met
koffie en oranjekoek. Maar natuurlijk is er eerst tijd om gezellig te
praten en herinneringen op te halen. Voor hen die zich op hebben
gegeven, hebben we een lunch en daarna gaan we op pad. Er is van alles
te doen in Oudemirdum. De kerken zijn open, de ‘Betonpleats’ is te
bezichtigen en daarbij de uitkijkbrug met uitzicht over het IJsselmeer
(nieuw) en dan kunt u meteen even naar de Hege Gerzen. Voor vervoer
wordt gezorgd. Ook bent u welkom bij Kleurrijk, met een mooie
beeldentuin en natuurlijk Mar en Klif.
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Wij verwachten u om 16.30 uur terug voor een hapje en drankje. Er is
dan ook muziek. Om 17.30 uur is er een buffet en daarna gaat iedereen
weer naar huis en kijken we terug op een mooie gezellige dag. Denkt u
eraan om u op te geven? Wij rekenen op u en u kunt op ons rekenen.
Als het weer net zo mooi is als de vorige keer is, wordt het een
onvergetelijke dag.
Oud en Nieuwjaar
Pier Gijzen en Bart Smink hebben dit keer voor het laatst het
carbidschieten begeleid. Het leek er eerst op dat het niet door zou gaan,
want er waren te weinig schieters. Op het laatst hebben zich toch nog 15
schieters gemeld. Alles is weer ordelijk en zonder ongelukken verlopen.
Pier en Bart lieten al eerder weten dat het voor hen de laatste keer zou
zijn. Er zijn drie opvolgers gevonden: Jacob de Jong, Johan Bouma en
René Kok. Zij gaan het carbidschieten volgend jaar begeleiden. Wij
willen Pier en Bart bedanken en wensen de opvolgers veel succes!
M. F. C.
De oudejaarsbingo is goed bezocht. Helaas waren er Oudejaarsnacht
maar 15 mensen aanwezig. We zullen tijdens het buurtoverleg vragen of
er nog belangstelling voor is. Weet wel dat onze buurt ‘s nachts zelf een
bijeenkomst heeft georganiseerd die goed bezocht is.
Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
Deze is niet doorgegaan vanwege het slechte weer. Het was voor het
eerst dat onze nieuwe burgermeester Fred Veenstra een
nieuwjaarstoespraak zou houden. Heeft u hiervoor belangstelling? Dan
kunt u de toespraak vinden op de website van de gemeente.
Milieuterrein Balk
Het bedrijf AVK heeft het milieuterrein gekocht van de gemeente en
met hen is afgesproken dat de gemeente een gedeelte van het terrein kan
huren tot 2018. Er is nog geen besluit genomen over de periode daarna.
Wij hebben met de andere dorpen erop aangedrongen dat er een
milieuterrein moet blijven in Balk. De gemeente gaat eerst de
verschillende opties bekijken en de kosten die er mee gemoeid zijn.
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Papiercontainers
Het is zo goed als zeker dat er papiercontainers komen, maar ze zijn nog
niet besteld. De reden van de komst is om zoveel mogelijk afval te
reduceren en her te gebruiken. Hoe de inzameling straks geregeld moet
worden is nog niet duidelijk. Er komt een bijeenkomst met alle
verenigingen die nu ook oud papier inzamelen. Met deze verenigingen
wordt overlegd hoe dit het best gedaan kan worden, zodat ze ook nog
een vergoeding krijgen voor het oud papier.
Fietspad De Boegen
We hebben een verzoek gekregen of er aan het einde van het fietspad
een bord kan komen dat fietsers over moeten steken. Nu steken mensen
rechtdoor over en rijden verder op de stoep langs de Kerkstraat. Dat
levert gevaarlijke situaties op. We hebben deze vraag doorgespeeld aan
de gemeente en die gaat het onderzoeken. Er staat overigens wel een
bord einde fietspad.
Besluit aankondigingsborden
In de zomer plaatst de A.C.O. normaliter grote borden met de
mededeling wat er zoal gaat gebeuren in ons dorp in de zomerperiode.
Dit mag niet meer. De borden moeten aan de afmetingen van het
gemeentebeleid voldoen. We hebben gevraagd alleen borden van eigen
dorpsevenementen toe te staan. Dit verzoek is afgewezen. Ook een
verzoek om met Pinksteren een groot bord te plaatsen om fietsers aan te
moedigen, is niet gehonoreerd.
Ledenvergadering
In dit nummer vindt u een uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 21 maart a.s. in hotel
restaurant Boschlust. Wij stellen uw komst op prijs.
Wij wensen u veel leesplezier,
Namens het bestuur,
Marianne Visch
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Agenda jaarvergadering Plaatselijk Belang
Algemene ledenvergadering op maandag 21 maart 2016
om 20:00 uur in hotel restaurant Boschlust.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen jaarvergadering gehouden op 16-03-2015
Jaarverslag 2015
Financieel verslag 2015
Kascommissie
Benoemen nieuw lid kascommissie
Agent Hebing over 1000ogen WhatsApp
Dhr. Knobbe (onze dorpencoördinator)
Bestuursverkiezing (Jappie Stegenga aftredend en
herkiesbaar)
Rondvraag
Pauze (met gratis verloting)
Gastspreker Sjerp Jaarsma
Sluiting
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Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015
2015, voor sommige mensen een speciaal jaar, een jaar vol
herinneringen.
Voor anderen een jaar zoals alle andere jaren, een gewoon jaar.
Voor het bestuur van plaatselijk belang Oudemirdum was het ook wel
een redelijk gewoon jaar.
Tine Bandstra is de vorige vergadering verkozen als secretaris in de
plaats van Frido. Verder zijn er geen wisselingen geweest.
Het ledenaantal is verder gegroeid, de teller staat inmiddels op 448 en
de contributie bedraagt nog steeds 12 euro per jaar.
We houden ons bezig met de alledaagse belangen van Oudemirdum.
Over een aantal zaken zullen we u wat vertellen.
It Pompeblêd
Zo hebben we ons dorpskrantje. Na een update ziet ons Pompeblêd er
inmiddels prachtig uit. Mooie kleurenfoto’s vormen de buitenkant van
ons kwartaalblad. Op de achterkant prijkt sinds dit jaar regelmatig een
historische foto met een kort verhaaltje.
Het blad is inmiddels voorzien van een aantal vaste rubrieken, om er
een paar op te noemen:
- Wist u datjes
- Uitgebreid interview met een (ras) Oudemirdumer
- Puzzelcompetitie, erg in trek
- Kleurplaat met prijs
- E.a. interessante nieuwtjes, oproepjes en verhalen
De redactieleden zijn: Wieke Limburg, Gea Liefhebber, Jelle Twijnstra,
Hylke Bandstra, Sita Bokma & Rein Boonstra. We zijn dankbaar voor
hun inzet!
Dodenherdenking
Op 4 mei dit jaar hadden we dodenherdenking, de opkomst was
alleraardigst, zo’n 250 mensen!
De Oranjevereniging - Koningsdag
In april vierden we koningsdag weer lekker ouderwets met een heuse
optocht.
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Winnaar van deze optocht was de Lege Leane met de grandioos
bedachte wijsheid: ‘Wat in Aldemardumer ien kear yn ‘t hert slúten hat,
is der min wer út te krijen.’
‘s Middags een zeer geslaagd Brinkfest met als publiekstrekker Mental
Theo. Er werd dan ook heel veel plezier gemaakt.
Op Bevrijdingsdag hadden we de beruchte Dirty Herrie Race en ook de
playbackshow ontbrak dit jaar niet.
Zoals u misschien wel weet is de Oranjevereniging dringend op zoek
naar nieuwe bestuursleden. De belasting op jaarbasis is niet groot, denk
er alstublieft over na. Denk niet ‘ik heb geen tijd’, want een ieder van
ons heeft afgelopen jaar evenveel tijd gehad…..
Wijkschouw & omvorming
Op 17 juni hadden we de wijkschouw met onze wijkbeheerder en
dorpencoördinator.
Op de fiets is er een aantal punten bekeken die aandacht nodig hadden.
Inmiddels zijn er gevaarlijke gaten gedicht en een flinke verbetering is
natuurlijk het fietspad richting Kleurrijk. En zo was er nog een aantal
zaken.
Uitgebreide aandacht heeft ook de omvorming gehad, op sommige
plekken werd het afgelopen jaar beplanting vervangen door gras.
Daarnaast is er ook een aantal bomen gekapt.
ACO
De activiteiten commissie had ook voor de afgelopen zomer wat leuke
avondjes georganiseerd. Woensdag- en zaterdagavonden met live
muziek en zomermarkten op de zaterdag. De leden van ACO zijn: Jan
Oostendorp, Durk Agricola, Catharinus de Jong, Hans Andela en
Bennie Massink.
Ook bestaat er een ACO - jeugd, deze ploeg jonge enthousiaste mensen
bestaat uit: Jolanda Andela, Idske Haarsma, Karlijn Kusters, Fopje de
Jong, Henk Jaarsma, Wouter Bandstra & José Andela. Zij
organiseerden een geweldige kidsnight en een spelletjesavond met
tonnelûke. Kijk voor de foto’s en filmpjes op hun eigen facebook
pagina (zoek op ‘ACO Oudemirdum - jeugd’). De moeite waard!
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Theater / Snypsnaren
Op 17 oktober was er spektakel in Manege Gaasterland. Het theaterstuk
‘Remy’s Flecht’ werd daar opgevoerd m.m.v. Concordia. Het was een
daverend succes!
De Snypsnaren speelde dit jaar in maart 3 zeer geslaagde voorstellingen
in MFC ‘It Klif’.
De voorstelling heette ‘Om it libben fan Lyske’. De leden van de
Snypsnaren hebben deze tragikomedie, erg leuk en professioneel
neergezet!
Komend jaar in Oudemirdum een heus openluchtspel door onze
Snypsnaarders.
Groene stroom
Het afgelopen jaar stond in het teken van de dorpsmolen als duurzaam
energieopwekker.
Een enquête heeft uitgewezen dat 75% van de ondervraagden voor was.
We hebben een werkgroep die er nog steeds mee bezig is. Maar een
molen staat er voorlopig nog niet.
Lief en leed
Ons bestuurslid Gea Liefhebber verzorgt deze rubriek zeer liefdevol.
Het afgelopen jaar…..
.....waren Hisse en Hennie 60 jaar getrouwd.
….kwam Klaas Hamstra weer thuis!
…..won Siebe Tuinstra het Oudemirdumer biljarttoernooi (117
deelnemers, en Berber Hamstra werd tweede).
…..bestond de bazaar van de PKN 10 jaar!
…..vierde voetbalvereniging NOK haar gouden jubileum. Dit werd
groots gevierd in de NOK kantine met expositie, barbecue, feesttent,
Sipke de Boer en natuurlijk heel veel bier.
…..de Hege Gerzen 60 jaar ‘Oudemirdum aan Zee’ was, weer reden
voor een feest!
Helaas was er ook in 2015 voor veel mensen niet alleen lief, maar ook
leed. De mensen die dit aangaat, wensen we veel sterkte.

12

Bladerbakken
Goed nieuws wat betreft de bladerbakken: afgelopen jaar zijn er dan
eindelijk, tijdens de rommelige herfst, drie bladerbakken neergezet.
Projecten
Het afgelopen jaar kwam het woord projecten vaak naar voren, maar
concrete projecten zijn nog niet uitgevoerd. Kort gezegd is dit het idee:
voor een goed idee is er 33% subsidie beschikbaar, 33% uit eigen pot en
de rest moet door vrijwilligers gedaan worden.
U kunt aan alles denken, dus brainstorm er maar op los voor het
komende jaar!
Reeën
Op 5 juni heeft zich een aantal vrijwilligers ingezet om reeën te redden.
Om te voorkomen dat ze in de maaier terecht komen, vangen ze de
jonge reeën tijdelijk. Na het maaien worden ze dan weer vrijgelaten tot
grote vreugde van de moeder ree. Namens Bambi: bedankt!
Oud en nieuw
Pier en Bart hebben ook tijdens de afgelopen jaarwisseling de
organisatie van het carbid schieten op zich genomen. Deze activiteit
verliep erg mooi, er kwamen lekker veel mensen op af. Ze hebben
aangegeven dat het wat hun betreft de laatste keer was. Opvolgers zijn
gelukkig gevonden: Jacob de Jong, Johan Bouma en René Kok.
Het MFC was na middernacht ook open, erg mooi dat de mogelijkheid
er is om met oud en nieuw elkaar alle goeds te wensen. Dat houden we
er graag in!
En zo kwam er een einde aan dit het jaar 2015.
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Familie Stegenga wint Familievolleybaltoernooi
Alweer voor de 28e keer werd op 9 januari het jaarlijkse
familievolleybaltoernooi georganiseerd. Met 11 families was het weer
een spannend en gezellig gebeuren in sportpaleis MFC It Klif.
Uiteindelijk trok de familie Stegenga aan het langste eind, met in hun
kielzog de combinatie Steja. De Bosma’s completeerden het podium en
legden beslag op het brons.
Er werd gestart met 2 poules, waarvan de nummers 1 en 2 zich plaatsten
voor de finalepoule. Die mochten dan met z’n vieren uitmaken wie de
nieuwe kampioen werd. In poule A waren de Stegenga’s het sterkst. Zij
wonnen al hun duels, op de voet gevolgd door de familie Van der Veen.
Spannender was het in poule B. Er moest flink gerekend worden door
de familie Bosma (alles was perfect geregeld) om duidelijkheid te
krijgen wie er tweede werd. Maar liefst 3 teams kwamen in aanmerking
(Bosma, de sterke debutanten van Witteveen en de familie De Vries),
zij hadden allen 2 verloren en 3 gewonnen. Het puntensaldo bleek toch
in het voordeel van de Bosma’s te zijn, zodat zij de Steja’s vergezelden
naar de finalepoule. U zult wel denken, Steja’s? Is dat een Russische
familie? Maar nee, dit is een combinatie van Stegenga en De Jager. In
de wandelgangen gaat ook het hardnekkige gerucht dat nestor Jappie
Stegenga vanwege leeftijd niet meer welkom is in het hoofdteam van de
Stegenga’s. Linksom of rechtsom, de beste man leidde wel zijn team via
poulewinst naar de finales.
En daarin was het vooral spannend
wie de tweede plaats voor zich
opeiste, want de Stegenga’s waren
oppermachtig. Zij wonnen al hun
duels met ruim verschil. De terechte
kampioen dus! Een sterke familie
getuige ook de zilveren plak van de
Steja’s, het DNA-verlengstuk van
de winnaars. Organisatoren
Bosma’s werden derde en de
familie Van der Veen pakten een
verdienstelijke vierde plek.
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Wist u dat?
- Regina Witteveen twee maanden geleden al naar Australië zou te
’backpacken’….Dat ze vlak voor vertrek haar been brak met voetballen,
maar ze na een super revalidatiespurt nu toch vertrokken is?
- Jelmer Albada met turnen brons heeft gewonnen in Meppel? Juf
Feikje kin grutsk wêze op har pupil! Wy Aldemardumers ek fansels mei
ús eigen Epke Albada op Plan Alta.
- De Elfstedentocht 2016 al gereden is op het schoolplein van de
Wâlikker?
- De jeugd fan de Wâlikker in januari niet één, mar zelfs twee keer op
televisie te zien was? Earst by ”de BZT show” en letter by it
programma ‘Tsjek’ fan Omrop Fryslân.

- Er door te weinig animo tijdens de nieuwjaarsnacht, het MFC volgend
jaar tijdens de jaarwisseling gesloten blijft?
- Ook dit jaar het familie volleybal toernooi weer een gezellige
“sportieve” boel was?
- De rietoogst van rietdekker Roosma weer is begonnen? ‘It liket in bêst
jier te wurden’ aldus Sikke.
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Kleurplaat
Deze keer waren er 14 kleurplaten
ingeleverd bij Tegendraads
Breimode. Een mooi aantal.
Sommige kleurplaten waren zelfs
versierd met wol!
De volgende inzenders hebben een
prijs gewonnen:
Fedde Visser; 3 jaar
Dooitze Walinga; 5 jaar
Janiek Faber; 7 jaar
Joanne Leeuwenkamp; 9 jaar
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De kleurplaat uit dit lentenummer
kun je inleveren bij Drogisterij
Kramer - Zeldenrust. De kleurplaat
vind je in het midden van dit
Pompeblêd.

Puzzelcompetitie 2015
De vierde ronde van de puzzelcompetitie 2015 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!
Door mijn verblijf in het ziekenhuis en een “lastige laptop” zijn misschien
een aantal oplossingen niet mee geteld. Laat het mij weten, dan maak ik het
alsnog goed. Dit is ook de reden dat de prijswinnaars nog niet zijn
uitgeloot. We maken de gelukkigen nu op de algemene ledenvergadering
bekend.
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!
De stand na de Winter Kruiswoordpuzzel
20 punten
Fam. G. Baukema, Binnenwei 9
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9
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
Mevr. B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14
Dhr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
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15 punten

10 punten

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. J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, Balk
Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3

De stand na de Winter Sudoku
4 punten
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. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
3 punt

Mevr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.

B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29
B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27
P. Plantinga, De Flechtreed 55
G. Witteveen, Huningspaed 23

2 punt

Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8

De uitwerking van de puzzels vindt u verderop in dit blad.
De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 15 mei 2016 bij:

Jelle Twijnstra,
Jan Schotanuswei 9,
8567 LA Oudemirdum.
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E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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LENTEPUZZEL 2016

HERFSTPU ZZEL
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OPLOSSING WINTER SUDOKU
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OPLOSSING WINTER PUZZEL
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Activiteiten Oranjevereniging Oudemirdum
Alle heiten en memmen, vaders en moeders en kinderen kunnen weer
beginnen met brainstormen! De kinderoptocht staat op Koningsdag
weer op het programma. Verzin samen met je ouders een super leuke
outfit, versier je skelter of je fiets of misschien bouw je samen met
vrienden wel een heuse mini-optochtkar? Wij laten ons graag verrassen
door alle mooie/leuke/gekke/vrolijke deelnemers! Dit jaar niet alleen
een klein rondje om de kerk, maar een echte optocht-route door een
aantal straten van ons dorp.
De Dirty Herrie Race zal dit jaar weer op Koningsdag worden
georganiseerd, evenals de fietstocht voor jong en oud en kinderspelen
voor alle basisschool kinderen. Op de Brink zal in de loop van de
middag het Brinkfest weer losbarsten.
Ook dit jaar weer een super geweldige playback show, dus laat het
podiumbeest in jezelf maar los! Dit is natuurlijk ook voor de volwassen
podiumtijgers!
Voor het complete programma, verwijzen wij naar het overzicht dat wij
eind maart/begin april huis-aan-huis zullen verspreiden.
Aanmeldingen voor de playbackshow en Dirty Herrie Race (teams van
5 personen, geen basisschool kinderen) kan via: ovoudemirdum@gmail.
com. Let op!! Aanmelden voor de Dirty Herrie Race voor 11 april a.s.
Via De Wâlikker zullen ook nog briefjes voor de kinderen worden
uitgedeeld.
Wij nog op zoek naar vrijwilligers voor de Dirty Herrie Race. Wij
vinden het fijn als u/jij ons wilt helpen!
Tot zover het laatste nieuws van het Oranjebestuur.
Groeten,
Sietse, Jaap, Johannes, Karst, René en Monique

26

27

Nieuwe inrichting slagerij De Vries
Voor de tweede maal in haar 88-jarige bestaan is de plaatselijke slagerij
verbouwd. Een warm antracieten interieur, een nieuwe toonbank en ook
weer helemaal up-to-date op het gebied van hygiëne. Eigenaars Douwe
en Joop zijn terecht trots op de nieuwe zaak, die er weer tiptop uitziet.
En of u nu de kippenpootjes van Douwe wilt, een speklapje van Joop,
een kipfiletje van Antsje of een magere riblap van Christiaan... De
oudste slager van Friesland (Ids, 82 jaar) maalt er niet om en beent snel
naar achteren om alles verkoop klaar te maken!

Mardumer Moppenhoekje
- Het is vlees en als je er de ‘R’ afhaalt, dan is het ook vlees. Rara, wat
is dat? Rookvlees.
- Papa en Jantje zitten op het strand. Jantje zegt: “Lekker windje hè?”
Zegt papa: “Ja, heerlijk!” Zegt Jantje: “Zal ik er nog eentje laten?”
- Wat eet een vegetarische kannibaal? Groenteboeren.

- Er zitten een man en een olifant in de sauna. Op een gegeven
moment vraagt de olifant aan de man: “Eet jij dáármee?”
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Biljarten in MFC it Klif!
Beste mensen, voor de vijfde keer wordt er weer een biljarttoernooi
georganiseerd in MFC It Klif. Het is de bedoeling dat deze lustrum
happening gaat plaatsvinden in het weekend van 24, 25, 26 en 27 maart
2016. Het toernooi is voor iedereen toegankelijk, vandaar dat we alle
inwoners oproepen om mee te doen. Ben je, om wat voor reden dan
ook, niet in de mogelijkheid om
mee te doen, maar vind je
biljarten wel leuk, dan is het
natuurlijk altijd de moeite waard
om even een kijkje te komen
nemen!
De spelsoort is libre, dat is het
‘gewone biljarten’. Voorrondes
worden gespeeld in poules van 4
personen, waarbij iedereen een
aantal punten moet maken op basis van zijn of haar gemiddelde. Heb je
geen gemiddelde, dan is dat geen probleem; in overleg met de
organisatie wordt dit bepaalt. Deze 1e rondes worden gespeeld op
donderdag, vrijdag en zaterdag (24, 25 en 26 maart). 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 10:00-13:00 uur; 13:0016:00 uur; 16:00-19:00 uur of 19:00-22:00 uur. Er plaatsen zich 48
biljarters voor de finaledag, die op zondag 27 maart vanaf 9:30 uur
mogen strijden om het vijfde officiële kampioenschap van
Oudemirdum! Het inleggeld is €10,- en mede dankzij de hulp van
welwillende sponsors zijn er deze keer leuke extra prijzen te winnen!
Zorg dus dat je erbij bent in deze lustrum editie…
Opgave kan tot uiterlijk 10 maart bij Douwe Jaarsma, telefoonnummer
06 - 29305701. Check voor meer info de website van het MFC: itklif.nl.
Uiteraard rekenen we op een mooie opkomst. Tot dan!
De toernooicommissie
Douwe Jaarsma, Hendrik Ottema en Hylke Bandstra

29

In de voetsporen van…
Het blijkt maar weer, de appel valt niet ver van de boom. Waar vader
Jan Stienstra is gestopt met zijn actieve wedstrijdcarrière in het
kickboksen, daar begint nu zijn oudste zoon. Jarno Stienstra (13 jaar)
heeft de smaak te pakken. Al sinds zijn 8e jaar beoefent hij fanatiek de
kickbokssport. En nu vindt zoon (en vader) het tijd om de ‘ring’ te
betreden. In november 2015 mocht hij eerst nog een oefenpartij
afwerken in de eigen gym bij K.B. Sneek. Deze sloot hij winnend af. En
nu gaat het gebeuren tijdens een heus kickboksgala. Gedurende 6 weken
wordt er extra fanatiek getraind (5 dagen per week), onder begeleiding
van vader Jan en trainer Peter Dollenkamp. 19 maart is het zover: in
Oppenhuizen zal Jarno proberen om zijn eerste officiële wedstrijd te
winnen en wie weet heeft Oudemirdum er weer een nieuwe kampioen
bij!
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Nijs fan de Snypsnaren
En we zijn los! De locatie is bekend, de spelers zijn er klaar voor, de
uitvoeringsdata staan vast en de repetities zijn losgebarsten!
In het vorige Pompeblêd maakten we bekend dat we dit jaar een
openluchtspel spelen. Niet zomaar een ‘Iepenloftspul’, maar een
‘Bosk&Loftspul’. Het wordt een bijzondere voorstelling, met onder
andere poppenspelers. Ja, een paar van onze eigen leden worden in de
komende periode opgeleid tot ware poppenspelers, met eigen gemaakte,
fabelachtige, poppen in de hand.
Niet alleen de poppen worden zelf gemaakt, maar deze keer ook de
kostuums. We hebben geweldige naaisters, onder leiding van Marina
Kok en Marijke Kuiper-Udinga, die ons van mooie kleding voorzien.
Het ‘Bosk&Loftspul’ wordt, zoals de naam al verraadt, gespeeld aan de
rand van het bos en in de openlucht, achter het witte ‘Sneeuwwitjehuisje’ aan de Jan Schotanuswei, net buiten Oudemirdum. Op deze plek
komen alle kenmerken van Gaasterland bijeen. Het bos, de wijdte van
het landschap, de gezelligheid, maar ook de duistere kant die
Gaasterland vroeger kende…
Wij hebben er ontzettend veel zin in en laten hierbij graag weten
wanneer de uitvoeringen zijn:
Dinsdag 24 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Zaterdag 28 mei
Woensdag 1 juni
Vrijdag 3 juni
Zaterdag 4 juni

Try-out
Première
Voorstelling 2
Voorstelling 3
Voorstelling 4
Voorstelling 5
Voorstelling 6

Tot slot nog een laatste oproep: we zijn nog op zoek naar vrijwilligers
en sponsors!
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Lijkt het je/u leuk om mee te helpen als vrijwilliger aan deze
onvergetelijke ervaring? Denk hierbij aan helpen in de catering,
timmeren bij de bouwploeg, kleding maken, helpen bij de parkeerploeg
of andere hand- en spandiensten.
Spreek, bel, schrijf dan iemand aan van de toneelvereniging of stuur een
mail naar snypsnaren@gmail.com!
Voor de sponsors zijn mooie sponsorpakketten samengesteld. Voor een
bepaald bedrag kunt u bijvoorbeeld aanwezig zijn bij de première,
wordt uw bedrijf genoemd op de website en/of in het programmaboekje
en poster.
Wilt u met uw bedrijf de toneelvereniging een warm hart toedragen en
bent u wilt u een steentje bijdragen aan zes geweldige voorstellingen?
Spreek, bel, schrijf dan iemand aan van de toneelvereniging of stuur een
mail naar snypsnaren@gmail.com!
P.S. Het nieuws over de vorderingen van Bosk&Loftspul Aldemardum
bijhouden? Check onze Snypsnaren facebookpagina of website
www.snypsnaren.nl!
Vriendelijke groet,
Toneelvereniging Snypsnaren
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De week van Jopie in Bos- en Meerzicht
In week 14 van 2016, dus van 4 tot 10 april, komt de Week van Jopie in
Bos- en Meerzicht langs! In deze week staan verschillende activiteiten
centraal rond Jopie Huisman.
Expositie
We beginnen de week met het inrichten van een expositie van spullen die
Jopie Huisman graag schilderde en een aantal van zijn doeken.
(vanaf 4 april)
Jopie Huisman (Workum) 1922-2000, was voddenboer en
schilder tegelijk. Een bijzondere combinatie. Hij schilderde als
autodidact realistisch. Meestal taferelen met oude spullen: een pop,
een kapotte jas, een koopman met kar. Jopie was ook een
verhalenverteller.
De schilderijen van Jopie verbeelden een tijd die voorbij is. Oude
schoenen, een oude jas, oude spullen. Mede door het realistische
karakter vinden erg veel mensen het fantastisch werk. Maar er zit
meer achter: Jopie zelf vertelde dat er mensen schuilen in de
spullen die hij schilderde. Zo schilderde hij een oude, ontelbaar
malen verstelde, broek als zelfportret toen het even slecht met hem
ging. Jopie schilderde de tijd die achter ons ligt, in voorwerpen die
ons aan die tijd doen denken.
De theatervoorstelling ‘Het verhaal aan Jopie’ (6 april)
Wees welkom! Voor bewoners en medewerkers is dit gratis en voor gasten
vragen wij een bijdrage van € 4,- p.p. u krijgt hiervoor koffie en wat
lekkers erbij! In de voorstelling komt het leven van Jopie Huisman tot
uiting in al zijn facetten, met als achtergrond videobeelden van zijn
geboorteomgeving en zijn schilderijen.
Op het podium staat het decor van een televisiestudio waar Jopie Huisman
(gespeeld door Bas de Bruijn) geïnterviewd zal worden. Jopie gaat echter
niet akkoord met de vooroordelen die de presentator over hem heeft: hij wil
graag zijn eigen verhaal vertellen. Terwijl hij dit doet maakt hij van de
televisiestudio langzaam zijn eigen huiskamer: een plek vol dierbare
herinneringen.
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Workshops (8 april)
Aan het eind van de Week van Jopie mag u deelnemen aan een workshop.
Deze duurt ongeveer anderhalf uur. Een ieder is welkom! Graag opgave
voor 1 april op telefoon 0514-572040 of via secretariaat@bosenmeerzicht.nl. De bijdrage voor de workshop is 4 euro. U krijgt hiervoor
koffie en wat lekkers erbij! Van tevoren is de ruimte waar de workshop
plaatsvindt in de sfeer gebracht met Jopie Huismans’ reproducties en
allerlei relevante zaken die inspirerend gaan werken. Het schilderen is voor
iedereen toegankelijk. Wel of geen ervaring maakt niets uit. Het plezier
staat voorop en na anderhalf uur sluiten we af, en voor wie wil is er
gelegenheid om het af te maken.
Wie heeft het gemaakt?
Dit project is gemaakt door BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van
Ongewone Gebeurtenissen). Zij werken altijd midden in de samenleving. In
alle projecten nemen zij de mensen in hun omgeving, hun verhalen, hun
verwachtingen en actuele situatie als uitgangspunt. BUOG werd opgericht
in 2002 en wordt sinds de start geleid door Kees Botman en Pieter
Stellingwerf. Samen creëerden zij zo’n 55 theaterprojecten, veelal in Noord
Nederland.
De workshops worden geleid door Vera Damhuis. Vera Damhuis is
leerkracht en tekentalent zij werkt veel voor het Jopie Huisman Museum.
Het schilderen en tekenen, en het plezier wat je daaraan beleeft, staat bij
haar voorop: Gewoon doen!
Het Jopie Huisman Museum in Workum is een van Nederlands best
bezochte Musea. Freek de Jonge doopte het museum om tot Museum van
het Mededogen. Zelfs nu, een aantal jaren na het overlijden van de schilder
in 2000, dankt het museum de nog altijd enorme belangstelling aan de
herkenning van de filosofie die Jopie uitdroeg, aan de waarde en warmte
van de menselijke maat.
Ik hoop u te zien in Bos- en Meerzicht Voel u welkom, want dat bent u!
Met vriendelijke groet,
Debby Nota,
Namens het team van medewerkers en vrijwilligers van Bos- en Meerzicht
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Nieuw Oudemirdumer streekproduct: Boerderijstroom
De meeste mensen zullen wel weten dat op de Betonpleats niet alleen
maar melk geproduceerd wordt, maar dat ook de energieproductie in
volle gang is. Weer of geen weer, stroom wordt er gemaakt. Of het nu
zonnig weer is waardoor de zonnepanelen flink aan het werk zijn, of
waai je bijna van de ‘dyk’ en draait de molen zijn rondjes. En is het echt
weer van niks, geen zon en geen wind, dan nog stroomt de elektriciteit
richting de rest van Gaasterland: de mestvergister trekt zich niks aan
van weersomstandigheden.
Vanaf 1 januari dit jaar leveren wij de stroom van de zonnepanelen af
via Boerderijstroom.nl. Boerderijstroom.nl werkt samen met
Greenchoice en koppelt de producent aan de consument. Rechtstreekse
afname zonder tussenkomst van een energiegigant, waardoor het voor
beide partijen positief uit kan pakken. De consument kan in de meeste
gevallen € 50 tot €80 besparen op de stroomrekening per jaar, in
sommige gevallen kan dit zelfs meer zijn! Voor ons als producent zit er
ook een klein financieel voordeel aan.
Dus wilt u gegarandeerd groene duurzame stroom afnemen van de
Betonpleats, een echt streekproduct dus, tegen een aantrekkelijke prijs,
dan is boerderijstroom zeker wat voor u! Zelfs boetevrij overstappen
(mocht een boete aan de orde zijn bij overstappen) is in de meeste
gevallen mogelijk. Wat moet u hiervoor doen? Niet zo veel eigenlijk:
neem een kijkje op www.boerderijstroom.nl/betonpleats en klik op de
link onderaan. Een berichtje sturen of telefoontje naar iemand van de
Betonpleats is ook genoeg, dan regelen wij het verder. Mocht u meer
informatie willen, dan horen wij dat uiteraard ook graag.
Wat zou het toch mooi zijn als we als dorp onze lokale stroom zouden
gebruiken, dan zijn we met z’n allen weer wat groener bezig!
Een hartelijke groet van de Betonpleats,
Jan, Anneke, Lucas en Hanneke Westra
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Collectes
Alzheimer collecte 2015
In de week van 9 t/m 14 november 2015 is weer de jaarlijkse Alzheimer
collecte geweest. In Oudemirdum is € 606,13 opgehaald. Aan de gulle
gevers dank. Ook aan de collectanten komt dank toe omdat zij weer op pad
zijn geweest voor het goede doel. Als er nog inwoners van Oudemirdum
zijn die in het vervolg ook als collectant in hun dorp voor de Alzheimer
Stichting willen optreden, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met
mij. De collecte vindt jaarlijks plaats gedurende één week in de eerste helft
van de maand november.
T.H. Prause (T 572228), organisator en coördinator Alzheimer
collecte voor Bakhuizen, Nijemirdum, Oudemirdum en Rijs
Collecte Hersenstichting
Van 1 tot 6 februari vond in Oudemirdum de Hersenstichtingscollecte
plaats. Deze collecte heeft in Oudemirdum en Nijemirdum € 994,76
opgeleverd. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860
in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op hersenstichting.nl. Gevers
en vrijwilligers hartelijk bedankt.
Namens uw coördinator, Anneke Westra
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De winter door met Jetje
Hoe zo winter? Op 9 januari heb ik het eerste speenkruid geplukt, van
die kleine gele sterretjes. Als het speenkruid bloeit, begint voor mij de
lente. Nou mooi niet, het is nu 17 januari en we hebben wat sneeuw.
Raar weer als je in januari nog paardenbloemen ziet bloeien in de berm
en zo hier en daar een boterbloem. Niet veel maar toch. Ik pluk nog tijm
voor de pasta en bieslook voor de salade.
Maar nu we wat sneeuw en vorst hebben, komt ook verkoudheid en
griep weer om de hoek kijken. Een koortswerend drankje voor kinderen,
wat ze ook nog lekker vinden.
Appelwater
3 appels
Ongeveer 4 kopjes water
2 eetlepels honing
Kook de schijfjes appel gaar in het water. Neem de pan van het vuur en
doe alles in een zeef en vang het vocht op. Roer de honing er door en
drink dit zo vaak als nodig.
Een simpel gorgeldrankje: (Dit is niet geschikt voor kinderen.)
Een halve kop azijn
1 kop warm water
1 theelepel zout
Los het zout op in de azijn en voeg het warme water toe. Gorgel
meerdere malen op een dag.
Een heel oud middel is vlierbloemen pepermunt. Beiden zijn in
gedroogde vorm te koop. Het is zelfs genezend bij bronchitis. Neem van
beide kruiden ongeveer twee tot drie theelepels van het gedroogde
kruid. Doe de kruiden in een kan en giet er anderhalf kop kokend water
bij. Laat het 30 minuten trekken, zeef de kruiden eruit. Wat honing erbij
en het is nog lekker ook. Drink het op als je naar bed gaat. Deze thee
zorgt ervoor dat je gaat transpireren en dat je in slaap valt.
Ook venkel thee helpt tegen verkoudheid. Simpel, drie kopjes per dag
lekker met honing.
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Als je neus of je bijholtes verstopt raken moet je zo snel mogelijk gaan
stomen. Kokend water met pepermuntkruid of kamille.
Gezond eten: veel sinaasappelen en citroenen spruitjes alle andere
soorten kool en winterwortelen.
Ik hoop dat iedereen goed de winter doorkomt!
Groet Jetje
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De Frysman 2016 is van Gaasterland
Het is weinig mensen ontgaan, de eerste editie van de Frysman op 5 juli
van 2015. De eerste hele triatlon van Friesland en ook nog in het
mooiste gedeelte van onze provincie. Door de extreme warmte werd de
Frysman, eerst gepland op zaterdag 4 juli, een dag verplaatst.
Wij van de Frysman
hebben in nauw
overleg met de
burgemeesters van de
gemeenten Zuid-WestFriesland en de Fryske
Marren besloten om de
wedstrijd 23 uur uit te
stellen. Het was erg
fijn die vrijheid van de
instanties te krijgen.
Onze atleten hadden niet maanden voor niets getraind. Omrop Fryslân
en de verschillende dagbladen hebben er veelvuldig over bericht.
Organisatorisch hield het echter veel in.
Maar vooral door de flexibiliteit van onze vrijwilligers (de Helden
Helpers) hebben we het kunnen waarmaken.
Op 9 juli 2016 is de 2e editie van de Frysman. Wij willen dat de
Frysman niet alleen in Gaasterland is maar ook ván Gaasterland is.
Daarom vragen we via deze weg: Wie wil er onderdeel zijn van de
mooiste hele triatlon van Nederland?
Schrijf je dan vandaag nog in op www.frysman.nl/vrijwilligers en zet
9 juli 2016 alvast in je agenda! Je kunt tevens een voorkeurtaak
aangeven. We hebben veel verkeersregelaars nodig, dus vraag een
bekende en maak er samen een fantastische en nuttige dag van in jouw
eigen prachtige Gaasterland!
Tot ziens op it Reaklif

De Frysman 2016 is van Gaasterland
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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
Gea Liefhebber
Jelle Twijnstra
Hylke Bandstra
Sita Bokma
Rein Boonstra

tel. 572355
tel. 571960
tel. 571252
tel. 06-51632615
tel. 06-12786586
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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