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Van de bestuurstafel 

 

Allereerst wensen we onze voorzitster M. Visch een voorspoedig 

herstel. 

 

Voor u ligt weer een Pompebled, nu met advertenties die er wat mooier 

uitzien, wat andere kleine veranderingen en de vaste rubrieken. 

 

Algemene ledenvergadering 

Op 17 maart 2014 hebben we in Boschlust onze jaarlijkse 

ledenvergadering gehad. De opkomst was goed zo ook de sfeer. In 

verband met stijgende kosten en vermindering van subsidies zijn de 

aanwezige leden akkoord gegaan met een contributieverhoging van  

€ 9,- naar €12,50.  Dit met ingang van NU…2014 

 

Klaas Knobbe, van onze gemeente, heeft min of meer een trieste 

mededeling. De plantsoenendienst moet met een kwart bezuinigen. Dit 

houdt in dat de fraaie perken het moeten doen met grasstroken. 

 

Onze nieuwe buurtagent is dhr. Dirk Hebing. Hij bedankt onze 

voormalige buurtagent dhr. Tjeerd Hofstra voor de prettige 

samenwerking. 

Wij, Oudemirdumers, krijgen een pluim voor onze oplettendheid.  

Als u iets bijzonders ziet kunt u altijd bellen met het  

NIET spoednummer 0900-8844 

 

Mevrouw Iris Nutma heeft ons bijgepraat over de renovatie van Mar en 

Klif. De feestelijke opening heeft plaatsgevonden op 24 april 2014. Hier 

schrijft dhr. Piet de Jong meer over in dit blad. 

 

Lucas Westra heeft ons een boeiende inkijk gegeven in en over hun 

bedrijf: De Betonpleats 

Hartelijk bedankt hiervoor. 
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Ook een hartelijke dank voor de mooie prijzen van onze middenstand 

en de lekkere borrelhappen van Boschlust. 

 

Vergadering met de buurtverenigingen 

Op 7 april hebben we onze jaarlijkse vergadering met de buurten gehad. 

Er waren vertegenwoordigers van de Grindfisker, Marderhoek, Under 

de toer, Buorrenhoeke en It Runtsje.  

De volgende punten en vragen zijn o.a. besproken: 

-Is het mogelijk dat er een bladerenbak komt om de bladeren in te 

storten 

Wij hebben dit als PB al enkele keren gevraagd aan de gemeente, deze 

gaat hier niet in mee. 

-Bewoners van de Jan Schotanuswei vinden het lichten van de nieuwe 

lantaarnpalen maar minimaal. 

-Het bospad naast dhr.C. Winkel is slecht begaanbaar. 

-Zou Oudemirdum ook een 30 km zone kunnen worden? 

Dat lijkt erg moeilijk. De aanwezige verkeersdrempels zorgen voor een 

verminderde snelheid. 

 

Let op!  In november 2014 is er weer een Schurenroute in de 

Marderhoek. Meer informatie volgt nog. 

 

Groene stroom 

Dhr.G. Visch is tot voorzitter benoemd van deze commissie. De 

voorlichtingsavonden zijn redelijk bezocht en er was een goede sfeer. 

Volgens de commissie er wel draagvlak in de dorpen Nije- en 

Oudemirdum. Als er groen licht wordt verkregen van de Provincie dan 

kunnen de plannen verder worden uitgewerkt. 

Het geld dat moet worden bijeengebracht zal het probleem niet zijn. Als 

het niet bij de bevolking vandaan komt dan is er altijd wel een 

investeerder te vinden die belangstelling heeft, zo leert de praktijk. 

Evt. kan Oudemirdum ook nog instappen in de energie coöperatie en 

door het winnen van leden daarvoor een x bedrag per aangeleverde 

aansluiting te krijgen. 
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De Oranjevereniging 

Op onze eerste koningsdag konden de kinderen weer hun mooie 

versierde fietsen laten zien. 

Op deze dag deden ook weer veel mee aan de Dirty Herry race. 

 De dag was weer geslaagd en ook nog mooi weer erbij. 

Op 4 mei hebben we met velen onze oorlogsslachtoffers herdacht. 

Opvallend veel jeugd! 

Op 10 mei konden de kinderen en een aantal volwassenen hun talenten 

laten zien in de  mini play-  backshow. 

Het bestuur van de oranje vereniging wordt bedankt voor hun 

geweldige inzet! 

 

Verder wensen we iedereen een fijne zomer. En hopen velen te zien bij 

alles wat er in Oudemirdum wordt georganiseerd. 

 

Vice voorzitter: 

Jappie Stegenga. 
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Opening Bezoekerscentrum Mar en Klif. 
  

In de ledenvergadering van dorpsbelang heeft manager Iris Nutman 

uiteenzetting gegeven over de verbouwing van het bezoekerscentrum 

Mar en Klif. Op 26 april jl. was het eindelijk zover; na veel 

inspanningen van aannemers, vrijwilligers en medewerkers, kon het 

centrum geopend worden. Het was een prachtige dag met veel 

zonneschijn. Er was een tent geplaatst waarin de gasten plaats konden 

nemen en we werden welkom geheten door voorzitter Henk Brouwer. 

Gedeputeerde Janne Wietske de Vries en wethouder Durk Durksz 

waren namens de overheid aanwezig en prezen de inzet van de 

medewerkers en vrijwilligers.  

Hierna was het woord aan leerlingen van basisschool de Wâlikker uit 

Oudemirdum. Zij hadden onder leiding van hun muziekleraar een 

drumsolo ingestudeerd en begeleidden op deze wijze een groepje 

danseressen. Zij kregen een warm applaus van de vele aanwezigen. 

Daarna was het de beurt  aan mevrouw E. Pleging-Drabbe uit 

Oudemirdum. Mevrouw is de weduwe van Piet Pleging en Pleging heeft 

zich indertijd enorm ingezet voor de realisering van het museum. De 

toegangsdeur was d.m.v een lint afgesloten en het was de taak van 

mevrouw Pleging de knoop te ontrafelen en daarmee was het centrum 

geopend.  

Iedereen was toen in de gelegenheid om het centrum te bezichtigen.  

De entree is het VVV-gedeelte, waarin ook de winkel is. De winkel ziet 

er keurig uit met een geheel nieuwe opstelling. We komen daarna in een 

ijsgrot, wat zeker indrukwekkend is. Gaasterland is gevormd in de 

laatste ijstijd en door de ijsgrot komen we in de tentoonstelling zaal, 

waarin de verschillende jaargetijden worden uitgebeeld.  In het midden 

van de zaal staat een uitkijktoren, welke door leerlingen van het Roc te 

Sneek is gemaakt als leerproject. Rond de uitkijktoren kan men zien 

welke soorten landschap er zijn.  
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OPROEP NIEUWE LEDEN VOOR DE DAMCLUB 

 

Damclub Oudemirdum is in 1932 opgericht. Door de jaren heen is de 

club met een wisselend ledenbestand bezig met de damsport. Het 

afgelopen seizoen had de club 13 leden. De laatste jaren is het 

ledenbestand dalend, en om de damclub in stand te houden zijn wij 

dringend op zoek naar nieuwe leden! 

 

De damclub speelt op dinsdagavond zijn wedstrijden in Dorpshuis It 

Klif, vanaf 20:00 uur. 

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 16 september bent u van harte welkom. Als u informatie wilt 

kunt u contact opnemen met: 

Voorzitter D. Walinga,  tel.nr. 0514-571534 of 

Secretaris J. Kuiper,  tel.nr. 0514-571694 of e-mail  

1.jankuiper@kpnmail.nl 

 

mailto:1.jankuiper@kpnmail.nl
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Aldemardum op syn bêst! 
 

 
Jong en oud genieten van motorcross 

op zaterdagmiddag van twee tot vijf.  
 

Ieder z’n hobby!!! 

 

 

 

Ik zeg…. BRÛZEN !!! 

 

Nostalgie viert hoogtij. 

Mega feest verplaatst van vijver naar 

Brink…. 

 

Peter de Jong verzorgt een geweldige 

(eerste) Koningsdag! 

 

 

 

Dizze man fertsjinnet in gouden kroan! 

 

 
Wist u dat….?? 
 

-De zwengel van de dorpspomp verdwenen is? Gerke Bokma zoekt zich 

al tijden een slag in de rondte. Wie o wie komt er met de gouden tip??? 

-Oudemirdum in de race is voor een windmolen?  

Deze levert Mega veel geld op!  

Wat(t) zegt u? Nee Euro's... 

-Het Pompeblêd graag door u getipt wordt voor deze rubriek! 
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Men neme een tuunwal. Daarna stapelt 

u graszoden op elkaar. En ziedaar…. 

 

Natuurpad in een nieuw jasje!  

 

 

 

 

Je hoeft niet ver “buitenuit” om een Engels gevoel te krijgen! 

 

Facebook item van de bovenste plank 
 

Dé keukenprins en -prinses van 

Oudemirdum! 

 

Nieuw in het assortiment: 

 

-gefrituurde jubeltenen 

-afgekloven oorlellen 

-onfrisse neusharen 

-uitgevallen melktanden 

-en nog veel meer….. 

 

 

 

Komt dat proeven op 31 juni aan It Rûntsje in Oudemirdum!! 

 

 

 

Natuurlijk valt er nog heel veel moois te vertellen oer Mardum… 

Maar ja..., neffens Piet... moatte we… oer trije moanne….. mar wer 

efkes…. It Pompeblêd…. lêze… 
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Nationaal MS Fonds zoek coördinator voor de MS collecte 
 

Het Nationaal MS Fonds zoekt in Oudemirdum een nieuwe coördinator 

voor de MS Collecte in november. 

 

Is het coördineren van de collecte veel werk of ingewikkeld?  

“Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS 

Fonds. 

Als je van regelen en organiseren houdt, je sociaal betrokken bent en je 

een paar uur tijd hebt in november, dan kun je aan de slag! 

 

Wat houdt het werk precies in? 

De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten, bestelt de 

collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de 

administratie en het tellen van de collectebussen.  

De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding en wordt vanuit 

Maassluis ondersteund door Pamela en Wouter van het Nationaal MS 

Fonds. De collecteweek is dit jaar van 17 t/m 22 november. 

 

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met 

MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor 

een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en 

voorlichting. 

 

Kom in actie! 

Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 591 98 39 of 

pamela@nationaalmsfonds.nl 

Kijk op www.nationaalmsfonds.nl voor meer informatie. 

Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pamela@nationaalmsfonds.nl
http://www.nationaalmsfonds.nl/
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Zomerprogramma Activiteiten Commissie Oudemirdum. 
 

Vrijdag 4 juli Teisterband van 18:00 - 19:00 uur; 
Een gelegenheids optreden van het Heren Blaasorkest  "Teisterband"  

uit Heemstede. Deze 30 man tellende big band maakt dit weekend een  

tournee door Zuidwest Friesland.  

 

Zaterdag 12 juli; 
v.a. 11:00 uur Zomermarkt.  

 

Zaterdag 19 juli; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt. 

v.a. 20:00 uur De Makkummer Bluesbrothers. 
Deze band bestaat uit ong. 15 man waaronder een strakke blazerssectie. 

Dit zootje ongeregeld weet elke keer opnieuw, door opzwepende 

muziek en entertainment, het pubiek los te krijgen.De Makkumer Blues 

Brothers speelt onder andere nummers van de Blues Brothers, Joe 

Cocker, Blood Sweat And Tears, ZZtop, Elvis, Delbert McClinton, De 

Dijk, Brian Setzer etc etc etc...  

 

Woensdag 23 juli; 

v.a. 20:00 uur Jelle B.          
Met een breed repertoire weet Jelle B. iedereen aan te spreken en is 

hij voor ieder feest geschikt. Jelle B. is een wandelende Ipod! 

JelleB nam in 2010 zijn eerste single op: “Vriendinnen”, een bewerking 

van “Ring, ring, I’ve gotta sing” van Ferre Grignard. Deze debuutsingle 

stond wekenlang in de diverse hitlijsten genoteerd.  

 

Zaterdag 26 juli; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

v.a. 20:00 uur 'Die Twa'                  
De arrangementen van Die Twa kenmerken zich door een fris pop/rock 

karakter en deze combinatie is toegankelijk voor een breed publiek. 

Ook met de eigen liedjes maakt het publiek kennis met de werkelijke 

muzikale aard van Die Twa.  
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Woensdag 30 juli; 

v.a. 20:00 uur Kids-night. 

Diverse activiteiten voor de jeugd. 

  

Zaterdag 2 augustus; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt. 

v.a. 20:00 uur Jelle Jitze en DJ Appie. 
Jelle Jitze is een artiest met een breed repertoire, voor jong en oud. 

een avond met Jelle Jitze is altijd een FEEST. 

  

Woensdag 6 augustus; 

v.a. 18:00 uur Kids-night 
Diverse activiteiten voor de jeugd.   

 

Zaterdag 9 augustus; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt. 

v.a. 20:00 uur Cliff Rock Op het evenementen terrein bij het MFC. 
(entree € 12,50) 

  

Vrijdag 15 augustus; 

Johannes Rypma & de Spots 

Onze Friese winnaar van de Voice 

 

Zaterdag 16 augustus; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt. 

v.a. 20:00 uur Beierse avond.  
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Collecte Longfonds ( voorheen astmafonds ) 
  

In de week van 5 t/m 10 mei is er weer door heel veel enthousiaste 

mensen gecollecteerd voor het longfonds. 

Ook in Oudemirdum en Rijs zijn 18 collectanten actief geweest met 

collecteren. 

Eén collectant deed dit zelfs voor de 25ste keer! 

Heel hartelijk dank voor jullie geweldige inzet hiervoor. 

  

Het heeft het mooie bedrag van € 927,90 opgebracht. 

  

Alle gevers en geefsters: Hartelijk dank. 

  

Namens het Longfonds, 

Janke de Jong-Hoekstra. 
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Van de Penningmeester. 
 

In mei of juni wordt de contributie voor Plaatselijk Belang geïnd. Voor 

de leden die het bedrag aan ons contant betalen zou ik nog eens willen 

vragen of  zij  niet in overweging willen nemen de contributie 

automatisch over te laten schrijven. Natuurlijk is de keus aan u, maar u 

zou het ons een stuk eenvoudiger maken wanneer u daarvoor 

toestemming geeft.  

 

Zoals u waarschijnlijk al weet van de Jaarvergadering wordt de 

contributie m.i.v. 2015 12.50 Euro. Dit bedrag is door deze vergadering 

goedgekeurd. 

 

Tenslotte wil ik u een fijne zomer toewensen  en alle goeds! 

 

Fenna Keesman 

Penningmeester . 

 

Zomer Sudoku 
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Oudemirdum Onderneemt 

 
In deze editie is de ondernemersfamilie Verf geïnterviewd. Als we over 

de Brink fietsen en na de grote steen rechtsaf slaan zien we de loods 

opdoemen. Sinds 1962 bestieren reeds drie generaties Verf er een 

loonbedrijf en na al die jaren wordt er nog steeds vol passie gesproken 

over trekkers, hakselje, swylje, strontride en een bytsje Amearika... 

Hoe ziet de historie van Loonbedrijf Verf eruit? 

Het bedrijf is in 1962 opgericht door (pake) Eeuwe Verf. In 1985 nam 

zoon Tjeerd, samen met vrouw Griet, het stokje over. De beide 

pakesizzers van Eeuwe, Eeuwe-Jan en Sjouke, werden mede-eigenaar 

sinds 2003. Inmiddels zijn Tjeerd en Griet de 65 jaar ruimschoots 

gepasseerd, maar nog steeds zijn ze dagelijks betrokken bij het reilen en 

zeilen van de zaak. Mem Griet ondersteunt administratief en pa Tjeerd 

is nog regelmatig op pad met de trekker of helpt zo nodig in de loods bij 

allerhande werkzaamheden.  

 

 

Stel, je wint 10 miljoen euro! Wat zou je daarmee doen? 

Voor de goede orde: het interview vindt plaats met Sjouke. De rest van 

de familie vertrouwt volledig op een juiste feitenweergave van de 

jongste telg... Hoe dan ook, Sjouke wist het wel: allemaal nieuwe 

tractoren en ander materieel aanschaffen. Nooit meer iets stuk, oftewel 

nooit meer ellende! En misschien wordt die andere droom dan ook wel 

werkelijkheid. Een tijdje meedraaien in de grootschalige landbouw in 

Amerika. De eindeloze landerijen, waarbij je urenlang niets anders ziet 

dan land en de neus van je trekker... Sjouke zou er (in navolging van pa 

Tjeerd) graag nog eens naartoe willen... 

Maarre Sjouke..., waarom gaan jullie dan niet gewoon een keer...? 

Ach ja, het moet er nog steeds van komen. Maar ja, in de zomer kan ik 

natuurlijk niet zomaar een paar weken weg, want dan hebben we het 

hier smoordruk hè... En ’s winters is daar niet zoveel te beleven.. maar 

wie weet, als de tijd er rijp voor is, dan gaan we zeker! 

Heb je nog een leuke anekdote? 

Pfff.... Tjonge jonge, daar heb ik lang over nagedacht, maar ik zou het 

echt niet weten...  
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In ruim 50 jaar dat Verf bestaat is er niks aparts gebeurd wat jou nog 

bijstaat? 

Nou ja, ik kan me nog wel iets heugen wat gebeurde toen ik nog een 

kind was en af en toe naar de loods ging. Het moet ongeveer 30 jaar 

geleden zijn, toen pake Eeuwe nog de baas was. Hij had net een nieuwe 

hakselaar gekocht. Vol trots werden de eerste maiskolven aan pulver 

gemalen, totdat er 

gasolie bijgetankt 

moest worden. De 

tank was rap vol; 

“Tjonge jonge 

Tjeerd, dot ding 

sûpt hast niks. Een 

geweldige 

machine!” Helaas 

voor de oude baas 

werd de 

hydrauliektank 

bijgevuld... het 

gevolg was een dikke zwarte rookpluim en een hakselaar die geen 

centimeter meer wilde rijden. Wat er precies is gezegd weet Sjouke niet 

meer, maar wie de familie Verf een beetje kent, zal vast vermoeden dat 

Verf senior verbaal uit de bocht moet zijn gevlogen... 

 

Tot slot nog enkele dillema’s: 

A een dag hekkelen; B een dag strontrijden; C een dag maïshakselen 

Een dag maïshakselen. Prachtich wurk! 

A een jaar niet tandenpoetsen; B een jaar lang dezelfde onderbroek aan 

Tjonge jonge, wot stelst ek een fragen! Sorry, hjir kin ik gjin keuze út 

meitsje. “Ik fyn beide echt hiel goar”.  

A een kilo lood op m’n tenen; B een kilo veren op m’n tenen 

“Wit ik folle... Doch mar een kilo fearren... Klopt dat?” 

A Sjouke is de baas; B Eeuwe-Jan is de baas; C Tjeerd is weer de baas 

Allegearre! 

A een mooie New Holland; B een mooie Fendt; C een mooie vrouw 

Doe die New Holland maar, want een mooie vrouw heb ik al! 
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Een immigrant in Oudemirdum. 
 

“Oudemirdum, waar ligt dat eigenlijk? In Gaasterland? Een gehucht van 

1500 inwoners? En daar ga jij je begraven? Je weet toch dat zo’n dorp 

oersaai is en dat de Friezen heel stug zijn?” 

 

Dat waren zo ongeveer de reacties van mensen die over ons besluit naar 

Oudemirdum te verhuizen, te horen kregen.  En nu, na zo’n tien jaar 

wonen in dit dorp, hebben zij gelijk gekregen? 

 

Tijdens de verbouwing  en verhuizing kwamen de mensen die rondom 

ons wonen even langs om zich voor te stellen. Er werd op verschillende 

manieren hulp aangeboden. De één bood aan om voor ons te koken, de 

ander leende ons spullen. Er kwamen buren met een “welkomsplantje”. 

Ook kregen wij bezoek, in die eerste week,  van een dame van Bakkerij 

Twijnstra. Zij bracht een keur van artikelen uit de winkel mee om ons 

op deze manier te laten weten dat wij voor goed brood en ander lekker 

baksel  in het dorp terecht kunnen. 

Hoezo stugge Friezen? 

 

Wij ontdekten na verloop van tijd dat de service van de plaatselijke 

middenstand groot is. Heb je iets vergeten bij de slager? Je mag gerust 

even achterom komen om het te halen. Ben je niet in staat om zelf 

boodschappen te doen? Er is altijd wel iemand van de plaatselijke super 

die het boekje komt halen, de boodschappen bij elkaar zoekt en het dan 

bij je brengt! Heb je problemen met licht of verwarming? Het 

installatiebedrijf van ons dorp zal zeker komen en zeker sneller wanneer 

je daar klant bent! 

 

Oudemirdum is een dorp waar de mensen, zoals op elk dorp, op elkaar 

letten.  De sociale controle is er zeker. En daar moet je tegen kunnen. 

Kan je dat niet? Tja, verhuis dan maar weer! Maar goed, als je dat weet, 

houd er rekening mee.  Houd je mond over zaken die je voor je wilt 

houden.  Horen, zien en zwijgen zijn werkwoorden die zeker op welk 

dorp dan ook van toepassing zijn! Maar over het algemeen geeft ons het 

wonen hier een veilig en rustig gevoel.  
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En ja, je zou sneller en beter openbaar vervoer willen hebben, het 

ziekenhuis zou om de hoek moeten zijn,  wat sneller bij de schouwburg 

kunnen zijn,  Albert Heijn af en toe in de buurt willen hebben. Dat is 

wat je wel hoort van immigranten. Maar dat zijn eigenlijk pure luxe 

artikelen. Want wat staat hier tegenover?    

 

Rust, de bossen, het IJsselmeer,  de  gezelligheid ’s zomers op de Brink, 

de wisselende jaargetijden die je hier  intens ervaart, schitterend toch? 

 

Ja, het bevalt ons prima hier.  

 

En een paspoort naar Friesland heb je heus niet nodig! 

 

Vera. 
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Snypsnarennijs 
 

Op zaterdag 22 en 29 maart 2014 speelde toneelvereniging Snypsnaren 

in MFC It Klif de klucht “De Breidssuite”. Die uitvoeringen zijn de 

momenten waar je als toneelvereniging al vanaf de start in september 

naar toe werkt, waarvan het telkens weer de vraag is of er voldoende 

publiek op af komt en….wat de zaal er van zal vinden. 

Het was mooi om te zien dat de zaal beide avonden tot aan de nok toe 

gevuld was met een breed publiek, van jong tot oud. Vooral die mix van 

jeugd en senioren (en alles daar tussenin) geeft aan dat het dorpstoneel 

gelukkig echt wel leeft in de omgeving van Oudemirdum! En dat is 

natuurlijk top! 

En een volle zaal, dát stemt tot ieders tevredenheid binnen de 

vereniging en zéker de penningmeester! 

Kennelijk weet Snypsnaren een trouw publiek aan zich te binden, met 

afwisselende uitvoeringen met mooie verzorgde decors en steeds beter 

licht en geluid. 

Het ene seizoen is het een serieus stuk, het andere een klucht of iets 

anders ‘luchtigs’. 

Welnu, een klucht lijkt zeer goed aan te slaan bij ons Snypsnaren-

publiek. Beide avonden lachte de zaal zich gelukkig een breuk bij alle 

komische verwikkelingen op de bühne. 

 

De nieuwe regisseur van De Snypsnaren was dit seizoen Romke Gabe 

Draaijer. 

Deze 24-jarige jongeman liet in zijn eerste seizoen als regisseur al 

meteen zijn watermerk achter: Vlot spel, met de nodige kluchtige 

momenten. Intern werd al snel gesproken over het RG-effect! 

Romke Gabe had van meet af aan de wind er goed onder en liet blijken 

frisse ideeën en duidelijke doelen te hebben waar hij het hele seizoen 

zeer serieus met Snypsnaren naar toe  werkte. Dus was het erg mooi om 

te zien dat hij na de eerste voorstelling backstage rondliep met de hand 

voor de mond en een blik vol verbazing. Hij vroeg zich hardop af: “Wat 

gebeurt hjirre, de seal giet folslein út de skroeven!”. 

En tsja….de bezoekers gingen allemaal met een tevreden glimlach de 

deur weer uit, ook al bleven er gelukkig ook een groot aantal voor de 
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nazit. Er heerste een gezellig sfeertje, na afloop van beide 

voorstellingen. 

Samen hebben we als Snypsnaarders aan dit toneelseizoen een goed 

gevoel overgehouden, en dat geeft weer energie om er in september 

2014 weer tegenaan te gaan. Het is ook prettig dat Romke Gabe zich in 

beginsel bereid heeft verklaard om ook dan weer de regie te voeren. 

Hij voelt zich thuis bij de sfeer in en om onze toneelclub en wil vanaf 

hier verder bouwen nu hij weet “wat voor vlees hij in de kuip heeft”. 

Ook Durk Jan de Vries, de nieuwe speler dit seizoen, voldeed het 

allemaal best. Hij voelde zich ook snel thuis bij de repetities en zelfs bij 

zijn première leek hij geen last te hebben van plankenkoorts, wat toch 

wel bijzonder genoemd mag worden. 

Het seizoen wordt binnenkort, met alle betrokkenen, afgesloten met een 

BBQ. 

Dan zullen de foto’s worden uitgewisseld en de herinneringen worden 

opgehaald, samen met iedereen die aan dit seizoen zijn of haar bijdrage 

heeft geleverd. 

En in de zomervakantie zal de leesploeg weer vele scripts gaan 

doorbladeren, op zoek naar een nieuw stuk. 
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Nog even een oproepje aan u als lezer: 

 
Als u Snypsnaren en ons dorpstoneel een warm hart toedraagt en het 

leuk vindt om van december tot maart een paar uurtjes per week mee te 

helpen met de bouw van het decor, of andere technische “ombollingen”, 

meldt u dan s.v.p. bij de voorzitter of de penningmeester van 

Snypsnaren (respectievelijk Gerrit Schra en Tjalina Bokma). 

De technische ploeg (o.l.v. Johannes Haga) kan namelijk in deze 

maanden wel wat extra handjes gebruiken!  

Het is meteen een leuke manier om in de donkere winterse dagen een 

paar avondjes gezelligheid mee te pikken te midden van alle 

Snypsnaarders! 

 

PS: Tonielferiening Snypsnaren is ook op facebook te vinden: 

https://www.facebook.com/pages/Tonielferiening-Snypsnaren. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Tonielferiening-Snypsnaren
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Lijkt het u leuk om ons team te versterken en met ons te gaan 

voor een pracht van een woonplek met leuke activiteiten en 

ontspanning? 

 

Meld u dan aan als vrijwilliger voor het team  van Bos-en 

meerzicht! Wij zullen u (net als onze bewoners/gasten) warm 

ontvangen! 

  

 
Jan Schotanusweg 102 

8567 HH  Oudemirdum 

tel:  0514 – 572040 

d.nota@bos-enmeerzicht.nl 

www.bos-enmeerzicht.nl 
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OPROEP: Snypsnaren junior?? 
 

Van verschillende kanten vernemen wij, als toneelvereniging, dat er 

animo is voor een jeugdtoneelclub. Middels deze oproep willen wij 

graag peilen of er vrijwilligers (ouders, pakes/beppes, ooms/tantes) 

enthousiast zijn om zich in te zetten om jeugdtoneel op te zetten in 

Oudemirdum. 

 

Wij als toneelvereniging bieden aan jullie te helpen met de opstart van 

een dergelijke club, maar dit doen wij natuurlijk alleen als er een groep 

mensen achter ons staat.  

 

We hebben vernomen dat er kinderen zijn die het geweldig lijkt om aan 

toneel te doen, dus het lijkt ons super om hier energie in te steken, maar 

zoals gezegd: dit kunnen wij niet alleen. 

 

Mocht u het zien zitten om een jeugdtoneelclub vanaf de grondvesten 

op te starten (denk aan decorbouw, ondersteuning van de regie, 

kostuums regelen enzovoort), laat het dan voor augustus weten aan een 

van de volgende bestuursleden:  

Griet Verf (571301, grietverf@gmail.com) of Tjalina Bokma (850796, 

tjalinabokma@hotmail.com).  

 

 

 

 
 

mailto:grietverf@gmail.com
mailto:tjalinabokma@hotmail.com
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Oranjefeesten 2014 
 

Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum kijkt tevreden terug 

op Koningsdag 2014 en de overige activiteiten. 

 

De dropping op vrijdagavond was gezellig druk, met 43 deelnemers die 

werden gedropt tussen Nij Amerika en de klokkestoel bij Ruigahuizen. 

Iedereen is weer heelhuids aangekomen bij “It Klif”en kon nog even 

napraten met een lekker softijsje. 

 

De 1
e
 Koningsdag was een stralende dag met leuke activiteiten. 

 

Er waren 24 aanmeldingen voor de kinderoptocht. Wat zag iedereen er 

geweldig uit! Prachtig verkleed, versierde karretjes, skelters en 

driewielers. Zelfs een mini-optochtwagen getrokken door de ouders! 

Een heuse pony met cowboy maakte het feest compleet. Alle kinderen 

werden getrakteerd op een lekker zakje chips. De pony vond het zo leuk 

dat het ‘ie niet meer naar huis wilde…. 

De jury heeft alles goed bekeken en de winnaars zijn beloond met 

speelgoed of een bioscoopbon. 

 

De uitslag is als volgt: 

1
e
 prijs: Tieme, Femke en Jesper Schotanus 

 als Schotanus State, ridders en jonkvrouwe 

2
e
 prijs: Daan en Alissa Jaarsma  

 als Indianen 

3
e
 prijs: Nienke en Benthe Wierda 

  als Cupcakes 

4
e
 prijs: Emma v.d. Mark 

  als Jungle 

 

De Dirty Herrie Race was wederom een groot succes. 17 teams gingen 

de strijd aan om de eer en de slagroomtaart. Het winnaars zijn het team 

van Wytze Altenburg. De wisselbeker mag komend jaar in Nijemirdum 

op de schoorsteenmantel staan! Voor meer foto’s en een paar korte 
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filmpjes, verwijs ik u naar de 

Facebook pagina van de Dirty 

Herrie Race. Ook de complete 

uitslag staat daarop.  

 

Het mooie weer zorgde voor 

een gezellige sfeer tijdens de 

vrijmarkt. Ook de draaimolen 

en het springkussen zorgden 

voor veel plezier. De 

opblaasbare tobbedansbaan van 

de Dirty Herrie Race was 

hierbij een leuke aanvulling. 

Zelfs volwassenen gingen, met 

de spijkerbroek nog aan, van de baan af en de waterbak in! 

 

De fietspuzzeltocht werd door ca. 38 personen gefietst. Onderweg bij 

Camping de Wigwam een consumptie en dan terug naar het MFC voor 

de uitslag.  Mevrouw F. Lootsma ging met een lekkere slagroomschnitt 

naar huis en Eline Muizelaar (3 jaar, met een beetje hulp van heit en 

mem!!) mocht een mooi kadootje uitzoeken. 

 

De buurtversieringswedstrijd was dit jaar helaas een beetje 

teleurstellend. Maar 3 buurtverenigingen hadden zich (op het laatste 

moment) aangemeld. De BBQ bon ging ook dit jaar weer naar de buurt 

Ikebosker/Lysterfanger. 

 

Dit jaar werd er voor het eerst het “Brinkfest” georganiseerd. Van 14.00 

uur tot 20.00 uur was er op de Brink muziek en was iedereen daar 

welkom om feestje met ons mee te vieren. De band Prime Suspect heeft 

een goed optreden verzorgd, aangevuld met DJ Jilles en DJ Appie. 

Het kwam allemaal wat langzaam op gang, maar aan het eind van de 

middag was het toch een beetje drukker op de Brink. 

Het bestuur heeft tot nu toe alleen maar positieve geluiden gehoord en 

hoopt met het 1
e
 Brinkfest een leuke nieuwe activiteit te hebben 

opgestart.  
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Zaterdag 3 mei was het weer de beurt aan alle talentvolle playbackers in 

ons dorp! Wel 19 acts hebben ons de hele avond vermaakt. Van 

schattige mini-K3-tjes, tot hardstyle DJ’s met een “bak herrie”, van 

alles hebben wij voorbij zien komen. De jury had er een hele kluif aan 

om dit te beoordelen! 

 

De volgende acts hebben een prijs gewonnen: 

Kinderen: 

1
e
 prijs: Jarno Stienstra & Justin v.d. Brom   -

  Guns for hire – Bolivia 

2
e
 prijs: Nienke Haantjes, Chantal Palsma & Judith Wortman 

  Janneke & Anne Marije – De Ko 

3
e
 prijs: Sterre de Vries      

 Claudia de Breij – Mag ik dan bij jou 

Volwassenen/familie-acts: 

Elbrich Deinum & mem Martine    -

  André van Duin – Samen in bad 

 

Tot slot hebben wij al onze activiteiten afgesloten met de jaarlijkse stille 

tocht naar het monument in het bos tijdens Dodenherdenking. Ook dit 

jaar weer een waardige en indrukwekkende bijeenkomst van jong en 

oud, waarbij de kinderen van de Wâlikker een grote rol spelen. Zij 

hebben zelfgeschreven gedichten voor gedragen, een bloemstuk gelegd 

en tevens de heer W. Hoekstra van gemeente De Friese Meren 

geassisteerd bij de kranslegging.  

 

 

Bij de Kleurplaat. 

De kleurplaat mag bij Bokma worden ingeleverd. 

Bij Slagerij de Vries waren 6 kleurplaten ingeleverd . 

Eline Muizelaar,  

Hanna Kalma, 

Judith Wortman, 

Lieke Boersma, 

Sinne Jose de Vries en  

Matthijs de Vries mogen allemaal een prijs ophalen. 
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Puzzelcompetitie 2014 

 
Onze puzzelaars sturen steeds vaker hun oplossingen in op leuke 

kaarten, vaak vergezeld van een gezellige groet. Er kwamen ook aardige 

reacties van de prijswinnaars van puzzeljaar 2013. Bedankt! 

Deze eerste ronde had iedereen een correcte uitwerking van zowel de 

kruiswoordpuzzel als de sudoku; gefeliciteerd!   

Er waren ook weer een paar nieuwe deelnemers, 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 2014 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 Lente Kruiswoordpuzzel 

5 punten 

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

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5       

Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 

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

Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 

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

Mevr. B. Hospes - Boukes,  De Ikebosker 29 

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10  

Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei   58     
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Dhr.    K.L. van Ommen, Lege Leane 25 

Mevr.  S. Oosterhoff, J. Schotanuswei 88A 

Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

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

Dhr.   D. Walinga, Gaestwei 17  

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De stand na de Winter Sudoku  

1 punt 

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

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Dhr.    P. de Jong, Liemdobben 9 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.    F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr.    J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 

Dhr.    R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

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

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr.  G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de sudoku 

vindt u elders in dit blad. 

De oplossingen van de zomerpuzzels kunnen worden ingeleverd tot 

25 augustus 2014 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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Zomerpuzzel 
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Beste dorpsbewoners 

 

Op 30 april en 6 mei hebben in Nijemirdum en Oudemirdum de eerste 

informatieavonden plaatsgevonden over het eventueel plaatsen van een 

gezamenlijke dorpsmolen. 

Deze avonden waren vooral om te peilen of er draagvlak bestaat voor 

dit idee onder de bewoners. 

Dit draagvlak was een eerste vereiste voordat er verdere stappen 

genomen worden. 

In beide dorpen hebben wij de avonden als zeer positief ervaren, terecht 

veel kritische vragen maar op beide avonden een positieve sfeer. 

Voor iedereen die niet aanwezig kon zijn staat de presentatie op de 

website van het dorp. 

 

Al met al een goede basis voor ons om verder te gaan met het plan. 

De eerste stap voor ons is nu het vormen van een vaste commissie met 

mensen uit de dorpen. Omdat deze commissie onder de dorpsbelangen 

komt te vallen zullen zij hier ook in vertegenwoordigd zijn. 

Tegelijkertijd zal er de komende maanden worden uitgekeken naar een 

geschikte plek voor de molen. 

De plaats zal een combinatie moeten worden van zoveel mogelijk wind, 

zo weinig mogelijk kosten wat de realisatie betreft en de minste overlast 

voor omwonenden en voorbijgangers. 

Vervolgens zal in overleg met  jullie de plaats worden vastgesteld. 

 

Mocht u nog vragen, ideeën en/of opmerkingen hebben, schroom niet 

en meld u bij iemand van het dorpsbelang die u eventueel kan door 

verwijzen naar iemand van de commissie. 

Per maand zullen we iedereen op de hoogte houden met de stand van 

zaken en de vorderingen van het plan. 

 

Het M.E.I 

 

 

Het  Mardumer  Energie Initiatief 
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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: Frido Hylkema            J.Schotanuswei 40 
 Tel. 605343                8567 LB 
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 email: 
secretariaat@oudemirdum.nl 
Bekijk ook de website van ons dorp: www.oudemirdum.nl 
Het laatste nieuws, een agenda, veel moois!  
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 
Catharinus de Jong     tel. 571219          
Jelle Twijnstra   tel. 571252 
Fenna Keesman   tel. 572000 
Hylke Bandstra                                  tel. 06-51632615 
Sita Bokma                                        tel. 06-12786586 

Kopij voor het volgende nummer vóór 15 augustus. bij de redactie,  
liefst per e-mail : pompebled@oudemirdum.nl 
of op adres                 Catharinus de Jong 

De Alde Buorren 24 
   8567 LG OUDEMIRDUM 
                                               Tel. 571219 

Bankrekening; 3052.42.555 tnv VER.V.PLAATSELIJK BELANG 

 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl

