
 
 
 
 

 

 
Nijs út en oer Aldemardum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18e Jaargang Nummer 2 
zomer 2009 

 
 
 
 



- 1 - 

 

Van de bestuurstafel 
 
Jaarvergadering 
De Algemene Ledenvergadering heeft dit jaar plaatsgevonden op 16 maart in de 
gebruikelijke locatie Boschlust. Er was een goede opkomst.  
Ons voorstel was om de contributie te verhogen naar € 9,-  Sinds 2000 is de contributie 
niet meer verhoogd en teren we ieder jaar er op in. Na een aantal vragen wordt na hand 
opsteken het besluit genomen om de contributie te verhogen per 2010 
 
Buurtagent 
De hr. Hofstra vraagt het woord. Hij benoemt de jaarwisseling. Deze is hier goed 
verlopen. 
Criminaliteitscijfer 10% in Oudemirdum is in verhouding niet noemenswaardig. Er zijn 
geen inbraken geweest.  
Wat wel een toenemend probleem is zijn de fietsers zonder licht. Daar wordt strenger 
op gelet. 
 
M.F.A. 
De hr. R Koopmans en de hr. K Winkel komen vertellen over de stand van zaken. Het 
oude plan was mooi en er is veel en goed werk verricht. Door de hoge 
investeringskosten was de exploitatie niet rond te krijgen. Gemeente gaat hierin niet 
verder en komen dus niet met meer geld over de brug. Hoe nu verder? 
Oude locatie niet opknappen in verband met te hoge kosten. Nieuwe locatie op de 
huidige locatief. Verder verloop van M.F.A. moet draagvlak hebben onder bevolking. 
Ook meerdere partijen erbij betrekken. O.a. Plaatselijk Belang, Gereformeerde 
gemeente, P.K.N. en NOK. 
Er lopen gesprekken met gemeente en dorpswerk en er is bereidheid om er wat van te 
maken. 
Het is belangrijk om op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen want dat hebben de 
inwoners van Oudemirdum wel verdiend want we wachten al zo lang. Dit is de 
conclusie van Plaatselijk Belang. 
 
Pauze 
Er was weer de verloting met leuke prijzen die weer beschikbaar waren gesteld door 
onze Plaatselijk Ondernemers. De hr. Pietersma (erelid  en oud bestuurslid) trekt de 
lootjes. 
 
Natuurmonumenten 
Na de pauze was het de beurt voor de hr. Tysma. Hij is vrijwilliger bij 
natuurmonumenten en in die hoedanigheid was hij aanwezig. Hij heeft ons iets verteld 
het werk van natuurmonumenten en heeft ons daarna verrast met prachtige natuur 
foto`s. Die hij zelf gemaakt heeft. Dit was een compliment waard. 
 
Verrassing 
Na het sluiten van de vergadering was er nog een verrassing van Boschlust. Ze boden 
een bittergarnituur aan voor iedereen die nog even gezellig wilde blijven napraten. 
Hulde hiervoor ( en voor herhaling vatbaar). 
Tot zover onze geslaagde jaarvergadering. 
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Koninklijke onderscheidingen 
Ook in ons dorp hebben twee inwoners een onderscheiding ontvangen. 
- Op 25 maart j.l. is de hr. Doeke Faber benoemd tot officier in de orde van Oranje 
Nassau. 
Deze werd opgespeld door gemeentestaatssecretaris Huizinga. 
De heer Faber is vanaf 1998 werkzaam als voorzitter van de V.B.N, de 
brancheorganisatie van de Nederlandse bloemen veilingen. Daarnaast was hij 
werkzaam in diverse functies, onder meer als adjunct- directeur en senior onderzoeker 
aan de VU te Amsterdam en de universiteit van Wageningen. Daarnaast heeft hij veel 
vrijwilligerswerk gedaan voor ontwikkelingssamenwerking. 
- Op 29 april j.l. is mevr. Saakje de Groot- Sybranda benoemd tot lid in de orde van 
Oranje Nassau. Zij kreeg de onderscheiding opgesteld door onze burgemeester de hr. 
Hoornstra. Mevr. de Groot heeft vrijwilligers activiteiten ontplooit. Om enkele te 
noemen: 
Ondernemerswerk, kerkelijk werk en vrouwenverenigingen, zorg voor minder bedeelde 
kinderen. Ze maakte kleding voor kinderen in Roemenie en is sinds 2000 bestuurslid 
van de PCOB ouderenbond te Oudemirdum. 
 
Wij willen u beiden namens Plaatselijk Belang van harte feliciteren met deze 
onderscheidingen en het feit dat u Oudemirdum positief in het nieuws heeft gebracht. 
Koninginnedag 
Het weer was prachtig, dus voor  degenen die met de optocht meeliepen en de markt 
met oude ambachten 
kon het niet beter. 
Het was een mooie stoet 
en de prijzen werden 
uitgereikt door onze 
burgemeester de hr. 
Hoornstra. Toch gingen 
er stemmen op om 
volgen jaar weer te 
proberen om met 
versierde wagens te 
rijden. Het was gezellig 
druk in en om het 
dorpshuis. Dit werd 
opeens verstoord door 
de schokkende berichten 
uit Apeldoorn. Vreselijk 
om een dag die zo mooi 
begon, in zo‘n drama te 
zien eindigen. 
 
Dodenherdenking 
De Oranjevereniging, basisschool de Wâllikker en Plaatselijk Belang organiseerden 
samen de ―Stille Tocht‖ Er verzamelden zich een grote groep mensen die onder 
klokgeluiden om 19:40 vertrokken naar het monument.  
Daar werd de ―Last Post‖ geblazen en twee minuten stilte in acht genomen. Namens het 
gemeente- bestuur legde mevr. de Haan een krans, daarna de schoolkinderen en de 
oranje vereniging samen met Plaatselijk Belang. Na afloop van de plechtigheid was er in 
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het dorpshuis gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Hier werd goed gebruik van 
gemaakt. 
- Zo hebben wel elkaar de laatste maanden regelmatige getroffen en gebeurt er iedere 
keer weer iets in ons dorp. 
 
Zomer (vakantie) 
Namens het bestuur wens ik u allen een heel goede zomer toe.  
Voor diegenen die thuis blijven zeg ik: ‗Geniet van ons mooie dorp en omgeving. Er 
vinden ook deze zomer in ons dorp allerlei activiteiten plaats.‘ 
Voor diegenen die met vakantie weg gaan zeg ik: ‗Geniet ervan en kom weer veilig 
thuis.‘ 
En een hartelijk groet namens het bestuur 
 
       Marianne Visch 
 
Z  o  m  e  r  p  r  o  g  r  a  m  m  a Activiteiten  Commissie  Oudemirdum 
Ook dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie Oudemirdum weer een spetterend 
programma gedurende de vakantie weken.  
Zaterdag 11 juli 
Braderie met antieke auto‘s. 
Zuiderzeeavond met diverse shantykoren 
Aanvang Braderie: 11.00 uur 
Aanvang avondprogramma: 20.00 uur 
Zaterdag 18 juli 
Braderie met nostalgische tractoren. 
‗s Avonds Ringsteken te paard 
aansluitend ―Paul de Leeuw‖ look a like 
en openluchtdisco Moonwalker 
Aanvang Braderie: 11.00 uur 
Aanvang Ringrijden: 20.00 uur 
Woensdag 22 juli 
Westernavond; countryline dance 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaterdag 25 juli 
Braderie met nostalgische woonwagens 
‘s Avonds de top 40 band ―Twilight‖ 
Aanvang Braderie: 11.00 uur 
Aanvang avondprogramma: 20.00 uur 
Woensdag 29 juli 
Kuipjesteken 
en openluchtdisco ―Silver‖ 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaterdag 1 aug 
Braderie met nostalgische bromfietsen, 
motorfietsen en stationaire motoren 
‘s Avonds de ―Makkummer Blues Brothers‖ 
Aanvang Braderie: 11.00 uur 
Aanvang avondprogramma: 20.00 uur 
Woensdag 5 aug 
IJsselmeer avond met shantykoor 
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En palingroken (Gerookte paling is te koop) 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaterdag 8 aug 
Braderie 
‘s Avonds ringsteken in originele Friesche sjezen 
en Griet Wiersma 
Aanvang Braderie: 11.00 uur 
Aanvang Avondprogramma: 20.00 uur 
 
Bij alle braderiën is er ruimte voor een kindermarkt. 
De toegang voor alle activiteiten is gratis, 
Op enkele avonden is er een verloting met waardebonnen ter 
waarde van • 50,00 beschikbaar gesteld door diverse 
ondernemers als prijs. 
Doe mee aan de verloting en steun zo de 
Activiteiten Commissie Oudemirdum! 
Het programma is ook te vinden op www.oudemirdum.nl/aco 
T o t  Z i e n s  O p  D e  B r i n k ! 

 
 
 
 
 
 

 

Hieronder volgt een brief aan Gedeputeerde Staten van Friesland over de slechte 
busverbinding tussen de Zuid-Westhoek met Heerenveen  en verder,  geschreven 
door enkele dorpsbewoners. Als u zich hier in kunt vinden, gaarne reaktie aan 
de leden van Plaatselijk Belang ( telefonisch, schriftelijk, of per e-mail). Wij 
kunnen dan  deze lijst met namen aan de Staten doorgeven , dus mensen 
reageer. 
Geacht college, 
De per 29 maart j.l. ingevoerde nieuwe dienstregeling van Connexxion voor de 
regio Zuidwest-Friesland heeft een grote verbetering gebracht voor de 
busdienstverbinding van die regio met plaatsen als Bolsward en Sneek. 
Wij willen dit voorop stellen en voor die verbetering onze dank reeds betuigen. 
Echter de lijnen 47 (Hemelum via Balk – Sneek vice versa) en 41 (Balk – 
Heerenveen vice versa) zijn een erbarmelijk te noemen hiaat blijven vormen 
voor wat betreft een goede verbinding met Heerenveen en andere richtingen 
verder in het land. 
Om in Heerenveen met het openbaar vervoer te kunnen komen vanuit Hemelum, 
Bakhuizen, Mirns, Oudemirdum, en Nijemirdum (lijn 47 ) moet men vanaf acht 
uur v.m. maar liefst bijna een uur bij het busstation Balk wachten om tot een 
overstap op lijn 41 naar Heerenveen te kunnen  komen. 
Om daarna – zo men verder wil reizen met de N.S. – tot  de ontdekking te 
komen, dat de trein een luttele acht minuten eerder is vertrokken, zodat men 
nog eens een half uur extra aan wachttijd kwijt is. 
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Bij elkaar genomen ondervinden reizigers vanuit de genoemde plaatsen 
ongeveer anderhalf uur extra vertraging door overstaphiaten, welke met een 
eenvoudige aanpassing naar onze mening vrij eenvoudig weg te werken zijn. 
Bijvoorbeeld, door een kortsluiting te bewerkstelligen van lijn 41 met lijn 47 ter 
plaatse van het overstappunt Sondel – Vinkebuorren en met een gelijktijdige 
kleine wijziging in de reistijden. De lijnen raken elkaar thans net niet. 
Wat wij U hier voorstellen moet zeker mogelijk zijn, omdat lijn 41 vanuit de 
Zuidwesthoek het busstation Balk als startpunt heeft. 
Door buspassagiers en ook door de buschauffeurs zelf, als wij het goed hebben 
begrepen, is al regelmatig eerder naar aanleiding van klachten gewezen op  zich 
hier voor doende eenvoudig door te voeren mogelijkheden tot verbetering van 
de geschetste zeer slechte situatie. 
Tenslotte wijzen wij U in dit verband nog op een soms onmogelijke 
vertreksituatie voor te veel buslijnen tegelijkertijd bij het busstation Balk, zich 
afspelende op een veel te beperkte ruimte om te manoeuvreren.  
De huidige situatie leidt soms zelfs tot gevaarlijke toestanden t.o.v. het overige 
wegverkeer.(supermarkt Lidl deelt in de thans beschikbare , te krappe ruimte) 
Met klem vragen wij daarom Uw aandacht voor een en ander, waarvoor wij 
reeds een afdoende verbetering met de gewijzigde dienstregeling op 29 maart 
j.l. hadden verwacht—doch tevergeefs helaas naar bleek—en wij verzoeken U 
dienaangaande de nodige verbeteringen alsnog zo spoedig mogelijk te (doen) 
bevorderen. 
Kopie van deze brief zenden wij aan de Directie van Connexxion, Burgemeester 
en Wethouders van G.S., en aan Pl. Belang Oudemirdum. 
Inmiddels verblijven wij, met hoogachting, 
A.C.Koppenol, 
A.Schotanus-Wouda, 
R.Plantinga. 
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Kinderbingo  19.00 uur 
14 juli 
21 juli 
28 juli 
4 augustus 
11 augustus 
Grote Bingo   20.00 uur 
9 juli 
16 juli 
23 juli 
30 juli 
6 augustus 
13 augustus 
Ook op zaterdag tijdens de braderieën hopen wij voor u klaar te 
staan met koffie met gebak, ijs, snoep enz. Kom ook eens langs 
Van het dorp, voor het dorp 
 
Oproep van uw bestuur, 
Het lijkt ons leuk om in het Pompeblêd melding te maken van diverse jubilea, zoals het 
bereiken van een respectabele leeftijd of het 12,5, 25, 40, 50 of 60 (of zelfs nog meer) 
jarig huwelijksjubileum. Ook andere vermeldenswaardige feiten zouden wij graag 
vermelden in het blad. Echter daar wij lang niet alles weten, zouden wij u willen 
vragen om als er in uw omgeving zich zo‘n gebeurtenis voordoet, dit te melden bij de 
redactie. Bij voorbaat hartelijk dank. (de redactie leden staan vermeld op blz. 1 van het 
blad) 
Ledenadministratie. 
Om onze ledenadministratie bij de tijd te houden het zeer op prijs stellen dat indien u 
verhuist, een adreswijziging te ontvangen. Hierop kunt u ook aangeven of u lid wenst te 
blijven, het is namelijk mogelijk om, ook al verhuist u naar Australië, lid te blijven en 
dus ook het Pompeblêd te blijven ontvangen. 
 
Het bestuur. 
 
Collecte astmafonds 2009. 
Van 4 t/m 9 mei is er in Oudemirdum en Rijs gecollecteerd  
voor het astmafonds. Het heeft het prachtige bedrag van • 
988.      opgebracht. Namens het Astmafonds: ― Alle geefsters en 
gevers, hartelijk dank voor jullie gift.‖ 
Een extra bedankje voor alle collectanten die hier aan 
meegewerkt hebben. Zonder jullie hadden we dit prachtige 
resultaat niet kunnen bereiken. 
J. de Jong    Hoekstra. 
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GENIETEN OP DE FIETS VOOR HET GOEDE DOEL 
 
Zoals u inmiddels wel gewend zult zijn, is er ook dit jaar weer een prachtige 
fietstocht die georganiseerd wordt door het comité van Woord en Daad! 
Na een aantal jaren van succes hopen we dit jaar ook weer op een mooie tocht met 
een grote opkomst. 
 
De fietstocht is op dinsdagavond D.V. 11 augustus en de starttijd is van 18.00 – 19.30 
uur bij de Gereformeerde Gemeente kerk aan de Huningspaed 3 te Oudemirdum.  
De route is een ca 20 km. lang met onderweg twee keer een tussenstop. Daar kunt u 
wat spelletjes doen en er is drinken en een appel te koop. 
 
Er is bij de start en eindpunt een verkooptafel aanwezig met allerhande artikelen. Bij 
terugkomst is er knakworst, ijs en drinken te koop. Natuurlijk houdt u deze avond vrij 
in uw agenda! 
 
We hopen dit jaar ook een aantal keren met een kraam te staan op de braderie in 
Oudemirdum. We zouden het fijn vinden om u ook daar te ontmoeten! 
 
Lege inkt cartridges, lege toners, oude postzegels, oude mobiele telefoons en 
telefoonkaarten kunnen nog steeds bij ons ingeleverd worden aan de Kerkstraat 44 te 
Oudemirdum. Ook kunt u bij dit bovenstaande adres mooie fotokaarten en postzegels 
kopen. 
Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met de secretaresse. Tel: 0514- 605015 
 
Hartelijk welkom en met vriendelijke groeten, het bestuur comité Woord & Daad 
Gaasterlân – Sleat 

 
 
 
 
 

 
Ouderenfonds   2009 
De actie voor het ouderenfonds heeft voor  
€ 2925,78  aan zegels en kaarten verkocht en 
nog € 97,88 aan giften opgebracht. 
Dit is mede mogelijk gemaakt door de 
geweldige inzet van onze vrijwilligers. 
Iedereen bedankt! 

Aagje Klompmaker 
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Hoi PiepelePoi ! 
Het was een mooie kleurwedstrijd en de prijsjes daarvoor liggen 
al bij Bochlust te wachten. 
Hier is de uitslag van deze spannende strijd: 
1. Nynke Haantjes 
2. Giann de Goede 
en een gedeelde 3e plek voor:  Hidde Haantjes 
en Lycke de Goede. 
Bedankt, Josette van den Brink van Hotel Boshlust 
De Zomerkleurplaat mogen jullie inleveren bij het Fietshoekje, 
zorg dat de winkel er vrolijk uitziet! 
Doei !!! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- 9 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep Bridgecursus. 
In Balk start bij voldoende deelname in het najaar een bridgecursus voor beginners. 
Opgave en inlichtingen bij H. Mous, tel.nr. 602445. 
 
 
Persbericht VAC 
Wat kan de VAC, Voorlichting- en Advies Commissie voor wonen en 
woonomgeving,  voor u betekenen? 
Deze commissie ( van oorsprong de Vrouwen Advies Commissie) 
bestaat uit een aantal personen met een grote belangstelling voor de 
leefbaarheid van nieuw te bouwen woningen en alles wat daar mee 
annex is. Ze zijn (of worden) geschoold, zodat zij een deskundige 
inbreng kunnen hebben bij de uitvoering van renovaties en 
nieuwbouwprojecten. Zij vormen in veel plaatsen door woningbouwverenigingen, 
architecten en projectontwikkelaars een zeer gewaardeerde groep om mee samen te 
werken. 
Heeft u een nieuw te bouwen of te renoveren woning op het oog? U kunt vrijblijvend 
voor vergaande adviezen terecht bij onze plaatselijke VAC Gaasterland. 
Heeft u belangstelling om ons team te komen versterken? Nieuwe vrijwilligers (m/v) 
zijn per september van dit jaar van harte welkom! 
Inlichtingen:    Thea de Vries, De Eker 26, 8561 EK Balk   Tel. 0514-605654 
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Politiebureau Balk gesloten. 
 
Het in 1972 geopende politiebureau Balk aan de Erasmusstraat gaat per 1 juli 2009 
dicht. Politie Fryslân heeft dit besloten na overleg met de burgemeester van Gaasterlan-
Sleat. Het bureau was voor het publiek geopend op werkdagen van 9 tot 12 uur.  Een 
reden hiervoor is dat de aanloop te gering is. Daarnaast zijn de voorzieningen in het 
bureautje dusdanig dat er geen sprake meer is van een representatieve situatie.  
Het bureau voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die voor een politiebureau gelden. 
 
Sinds 1 maart 2009 is de politie niet meer verantwoordelijk voor de gevonden en 
verloren voorwerpen, waaronder ook fietsen. Dit is thans een taak voor de gemeente. 
Mede hierdoor is er minder aanloop. 
 
Voor het doen van een aangifte kan men terecht op het politiebureau Koudum, Tjalke 
van de Walstraat 32. Dat bureau is op werkdagen geopend van 9 tot 17 uur. In principe 
is het mogelijk op elk bureau in Fryslân aangifte te doen. 
Daarnaast is er nog de mogelijkheid om voor eenvoudige zaken via Internet aangifte te 
doen. (www.politie.nl)  
Bent u niet in de gelegenheid om naar het politiebureau te komen, dan kunt u eventueel 
een afspraak maken via 0900-8844 zodat de politie bij u thuis komt. 
 
De buurtagent houdt iedere maandag van 9 tot 10 uur wijkspreekuur in het 
gemeentehuis te Balk. 
Dit is voor een rechtstreeks contact burger – politie, voor structurele problemen, 
vragen, adviezen etc. In principe worden hier geen aangiftes opgenomen daar het 
gemeentehuis niet is aangesloten op het politie computernet. 
 
Tjeerd.hofstra@friesland.politie.nl  Buurtagent Gaasterlan-Sleat. 
Puzzelcompetitie 2009 
De kop is er weer af, de eerste puzzel van het seizoen 2009 is ingeleverd en leverde 
weer vele goede oplossingen op, en de winnaars van het seizoen 2008 hebben hun 
prijsjes gehad. De oplossing van de eerste puzzel van 2009 was; 
―Binnenkort komt de lente‖ 
Voor diegenen die nog niet bekend zijn met de puzzelcompetitie; Per goede 
puzzeloplossing krijgt u 5 punten, en dat kan dus oplopen tot 20 punten per jaar. 
Ook als u niet alle oplossingen instuurt maakt u kans op een prijs, want uit elke punten 
categorie word een winnaar geloot, dus ook als u een keer mist, gewoon insturen die 
oplossing! De sudoku levert per goede oplossing 1 punt op. 
De puzzel opgave is deze keer; 
6.18.64.   67.70.33.7.81.83.   6.15.   39.71.55.76.12. 24.4.83.62.80.72.63.5.68.77.1.3.83. 
De oplossing van deze puzzel en of sudoku graag inleveren 
voor 1 augustus bij 
 
Catharinus de Jong 
De Alde Buorren 24 
8567 LG Oudemirdum 
E mail; cs@cdejong.nl 
 
De stand na de 1e  puzzel; 5 punten 

http://www.politie.nl/
mailto:Tjeerd.hofstra@friesland.politie.nl
mailto:cs@cdejong.nl
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Dhr.    F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8  
Mevr. H. L. Schilstra Boomsma Liemdobben 6 
Dhr.    P. Strikwerda Lege Leane 26 
Mevr. J. de Jong Hoekstra Liemdobben 9  
Mevr. K. Visser Folkertsma Jan Schotanuswei 56a 
Mevr. J. Meijers Fonteinwei 10 
Mevr. A Keulen de Vries Fonteinwei 8 
Mevr. J. Bakker v/d Broek Lege Leane 17  
Mevr. R. Bovee Luinenburg De Brink 11 
Mevr. N. Draaijer Boersma De Grintfisker 9 
Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27  
Mevr. B. de Vries v/d Goot Gaestwei 21 
Dhr.    G. van der Goot Skouleane 1 
Mevr. A. Schotanus Muizelaar Oude Balksterweg 4 
Mevr. J. Zeldenrust Bosch   Koudum 
Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. Tj. Ruiter Schra Fonteinwei 19  
Mevr. H. Walinga Folkertsma Gaestwei 17 
Dhr.    B.J. Smink Oude Balksterweg 3 
Mevr. J. Stegenga Ruiter Roune Leane 9 

Mevr. B. Oldenhage Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr. J. van Delden Vlastuin de Bugel 20 
Mevr. T.M. De Boer Verhulst Wyldpaed 4 
Dhr.   K.L. van Ommen Lege Leane 25 
Dhr.    J. Twijnstra Jan Schotanuswei 9 
Mevr. E. Dankert Stobberoeier 1 
Dhr.    I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. D. Gijzen Andela De Bugel 19 
Dhr.    D. Muizelaar Jan Schotanuswei 62 
Mevr. S. Veninga Balk 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13  
De uitslag na de 1e  Sudoku , 1 punt  
Mevr. J. Bakker v/d Broek Lege Leane 17 
Mevr. J. Meijer Fonteinwei 10  
Mevr. Tj. Ruiter Schra Fonteinwei 19 
Mevr. J. de Jong Hoekstra Liemdobben 9 
Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26 
Dhr. G. Bovee De Brink 11 
Mevr. H.L. Schilstra Boomsma Liemdobben 6 
Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Mevr. J. Zeldenrust Bosch   Koudum 
Dhr.    B.J. Smink Oude Balksterweg 3 
Dhr.    I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 
Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr.  K.L. van Ommen Lege Leane 25 
Mevr. J. van Delden Vlastuin de Bugel 20 
Mevr. B. Oldenhage Bakker Jan Schotanuswei 58 
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Mevr. J. Stegenga Ruiter Lege Leane 9 
Mevr. H. Walinga  Folkertsma 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Mevr. D. Gijzen Andela 
Groeten, 
Catharinus de Jong. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oplossing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgave 
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2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominee in 
Oudemirdum 
 
Sinds 12 januari 2003 ben ik, samen met mijn vrouw Sietske, als predikant woonachtig 
in Oudemirdum. Maar de kerkelijke gemeente die mij hiervoor geroepen en beroepen 
heeft strekt zich van west naar oost uit van Rijs tot aan bijna het voormalige Joodse 
kerkhof, dus daar waar de Ee vanaf de stad Sloten het IJsselmeer instroomt. Van noord 
naar zuid gaat het om dat gedeelte van de burgerlijke gemeente Gaasterlân-Sleat dat 
loopt van ‗Kippenburg‘ tot aan de boorden van het IJsselmeer. Dat gebied omvat de 
dorpen Oudemirdum, Nijemirdum en Sondel. De kerkelijke gemeente die ik dien heet 
dan ook officieel PKN-gemeente Oudemirdum-Nijemirdum-Sondel, waarbij PKN staat 
voor Protestantse Kerk in Nederland. Ik woon dan wel in Oudemirdum, maar ben dus 
dominee van Oudemirdum, Nijemirdum én Sondel. En dat laatste sinds 8 februari van 
dit jaar alleen, omdat collega Jans naar Joure is vertrokken. 
 
Wanneer je predikant bent van drie dorpen is dat eigenlijk een lastig iets. Je wilt je wel 
graag betrokken voelen bij en aandacht hebben voor elk van de drie dorpen, de 
inwoners daarvan en de gebeurtenissen die er plaats vinden, maar dat lukt maar 
moeizaam. Veel zaken die in de dorpen of onder de bewoners spelen komen niet in de 
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krant, maar gaan vaak van mond tot mond. En zulke berichten bereiken zelden De 
Stobberoeier nr. 7, het adres van onze woning.  
 
Zelfs het betrokken zijn bij zaken die in de eigen woonplaats spelen gaat moeizaam. 
Daarvoor zijn twee belangrijke redenen te noemen. Wij wonen nu eenmaal in een 
tamelijk nieuwe wijk van Oudemirdum met veel bewoners die vanuit de Randstedelijke 
gebieden hier zijn komen wonen en die zich niet altijd zo met ‗het dorp‘ bemoeien. 
Voer je met deze mensen een praatje dan gaat het al snel over algemene en landelijke 
zaken. Ten tweede hebben wij geen schoolgaande kinderen meer. En juist bij het hek 
van de basisschool is er alle gelegenheid nieuwtjes over ook dorpse zaken uit te 
wisselen.  
 
Dominee zijn in Oudemirdum beperkt zich wat mij betreft dan ook voornamelijk tot de 
‗kerkse‘ zaken, dus dat wat er speelt rond en in de PKN-gemeente en de mensen die 
zich daarbij betrokken voelen. Niet dat ik daarbij anderen wil uitsluiten. Dat is beslist 
niet het geval. In de buurt doen mijn vrouw en ik graag mee met de buurtactiviteiten. 
Maar die willen ook nog wel eens op zondag vallen. Sinds twee jaar maak ik wel - en 
met veel plezier - deel uit van de redactie van het buurtkrantje ―It Rûntsje‖. Maar het 
blijft een feit dat ik in mijn werk en ook daarbuiten vooral te maken krijg met personen 
en gebeurtenissen die verbonden zijn aan de kerkelijke gemeente. En de activiteiten 
van die gemeente spelen zich, waar het gaat om door-de-weekse zaken, met name af in 
de lokaliteiten achter kerkgebouw ―De Hoekstien‖ te Nijemirdum.  
 
Kortom, ik ben dan wel als dominee woonachtig in Oudemirdum, maar mijn 
werkgebied omvat drie dorpen en de daarbij horende omgeving. Drie dorpen ook met 
elk een eigen kerkgebouw waarin zo mogelijk elke zondag tenminste één kerkdienst 
wordt gehouden. En daar in Sondel en Nijemirdum wonen mensen, die naast bewoners 
van Oudemirdum ook mijn aandacht vragen. 
 
          ds. Teije T. Osinga 
 
 

Heksershol                        
SULT wil in 2009 het bekende jaren 60 winterjûnenocht nieuw leven inblazen, door 
oude volksverhalen die dreigen verloren te gaan op een eigenzinnige, creatieve en  
hedendaagse manier te brengen. Onlosmakelijk met deze oude volksverhalen  
verbonden zijn de gebroeders Halbersma. Zij verzamelden de verhalen en brachten dit  
bijeen in de bundel Rimen en Teltsjes. 
Een van de langste verhalen uit deze bundel is it Heksershol een verhaal gebaseerd op  
de Faustlegende gesitueerd in Molkwerum en omgeving. Toen schrijver Sjoerd  
Bottema bij SULT kwam met een toneelbewerking van dit verhaal, was de keuze om  
hier iets mee te doen snel gemaakt. 
 
Het verhaal speelt zich af rondom Gosse Knop, een arme boerenarbeider die graag 
boer wil worden. Door een verbond te sluiten met een handelaar in pek en zwavel  
verkoopt hij zijn ziel aan de duivel met alle gevolgen van dien. Het thema op zich  
klinkt zwaar, maar is doorspekt van zeer veel humor. Daarnaast is het thema actueel.  
De huidige economische crisis waarbij velen gezwicht zijn voor het grote geld zal  
ongetwijfeld aangenaam pijnlijke herkenning opleveren. 
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De productie wordt gespeeld in een stijl die een behoorlijk beroep doet op de  
verbeeldingskracht. Met een klein collectief van 5 spelers en 6 koorleden wordt het 
stuk (met zo‘ n 25 rollen) gebracht als verteltheater. 
De spelers zijn verteller, technicus en acteur tegelijkertijd. Onder het vertellen  
transformeren ze naar hun personages en door technische handelingen bepalen ze hoe  
en waar het publiek moet kijken. Hierbij maken ze gebruik van zang, poppen,  
minidekors, vingercamera‘ s, projecties en ander technisch vernuft. 
De voorstelling wordt gemaakt voor een breed publiek. Voor iedereen vanaf 12 jaar. 
Zoals gebruikelijk wordt het stuk op locatie gespeeld. Rinus en Rosé Klijnstra hebben  
een boerderij aan de Sédyk in Molkwerum beschikbaar gesteld. Op de enorme  
hooizolder kunnen we ons de komende maanden uitleven om er weer een echte  
verrassende SULTvoorstelling van te maken. 
 
De voorstellingen zijn gepland in en rondom de herfstvakantie,  
op 14,15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 en 25 oktober.  
 
De telefonische kaartverkoop start op 28-09-2009  
van 16.00-18.00 van maandag t/m vrijdag. 
Kaartverkoop via internet start 14-09-2009 www.teatergroepsult 
 
SULT zoekt pompoenen 
De voorstelling  ―Heksershol‖vindt plaats net voor 
het Halloweenfeest en omdat de thematiek van de 
voorstelling sterke overeenkomsten heeft met 
Halloween, wil SULT de route naar de boerderij 
aankleden met honderden pompoenen met lichtjes. 
De pompoen is het symbool van de geest van Jack de 
smid die een ontmoeting heeft met de duivel. In het 
Heksershol staat het Faustthema centraal. 
Boerenarbeider Gosse Knop ontmoet de duivel en 
verkoopt zijn ziel aan hem om een rijke en machtige 
boer te kunnen worden.  Daarom willen wij u vragen om  pompoenen te kweken en te 
versieren, de grootste en de mooiste pompoen worden in oktober beloond met een 
prijs.  
Voor meer informatie en gratis pompoenzaden kunt u kijken op 
www.teatergroepsult.nl   
 
De redactiepen doorgeven 
Ik neem afscheid van Oudemirdum. Het is niet anders, mijn nieuwe 
woning staat in Balk. Ik heb hier graag gewoond, hier ontmoet je 
veel vriendelijke, opgewekte mensen en het is een mooi dorp in een 
prachtige omgeving. Ik wilde verhuizen naar Fryslân om de mensen 
die hier wonen, de 
volksaard. Ja, ook weg uit de stad, de rommel daar, de drukte. 
Oudemirdum heeft me niet teleurgesteld. Klein genoeg om heel veel 
bekenden tegen te komen en groot genoeg om ook nog eens een nieuw gezicht te 
ontmoeten. De mensen hebben belang 
stelling voor elkaar en er wordt samen veel ondernomen. Ik kon hier fluitend mijn draai 
vinden. Dat ik het hier zo mooi vind, alsof ik op vakantie ben, dat rare gevoel duurde 
eigenlijk het langst, dat raak ik nog steeds niet kwijt. Thuis zijn en geen vakantie 

http://www.teatergroepsult/
http://www.teatergroepsult.nl/
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missen. Het dorp leeft, er is altijd wel wat te doen of een leuk verhaal, saai is het hier 
niet: er zijn heel rustige plekjes en heel drukke plekken in het dorp. Hier op de kruising 
naar Mirns merk ik pas echt hoeveel leven dit dorp heeft. Hier komt per dag meer 
verkeer langs dan in al die jaren op de Gaestwei ooit langs is geweest. Dafjes, MG clubs, 
motoren, trekkers, nog meer motoren, fietsers, wandelaars en  heel mooi  af en toe een 
stoet mensen die heel veel zorg aan hun uiterlijk besteden. De minder luidruchtige 
varianten worden me steeds liever. Oudemirdum is ook lekker overzichtelijk en 
duidelijk.   Dingen zijn hier nog normaal, herkenbaar. Een boer is hier gewoon 
iemand die op de biljartvereniging komt of in het bestuur zit van het een of ander. En 
overdag doet hij vast wel iets met gras of sloot of mest, dat zal best wel. Hij is hier 
geen interessante agrariër uit een glossy magazine over het ―Landleven‖, maar 
gewoon een buurman. En hier op deze hoek is hij overdag bovendien  behoorlijk 
aanwezig. Lawaaimakers als ze aan het wer zijn, maar in hun vrije tijd zijn ze uiterst 
beschaafd en gezellig. ‗s Zondags, als zij niet werken, dán wordt het hier op de kruising 
een kermis. Verbazingwekkend hoeveel lawaai sommige mensen juist in hun vrije tijd 
maken, als je rust wilt. Halverwege de zondagmiddag verheug ik me er al op: straks 
lopen er weer mooi geklede mensen langs mijn ―zomer huis‖ en keert de rust terug. 
Oudemirdum heeft een leuke middenstand. Ze zorgen voor veel leven in de brouwerij 
en ze werken er hard voor. Ze bouwen, ze vernieuwen. Opmerkelijk: met behoud van 
het knusse. We hebben een echte dorpsbakker maar óók een kunstzinnige 
bloemenwinkel. Zonder hen allen zou het hier een saaie boel zijn. Als zij verdwijnen, 
sterft het dorp. Ik heb ooit lange jaren in een dorp gewoond waar dat ontbrak, 
geen verenigingen, geen kroeg. Niks, alleen een chinees. Geen hart. Het was er akelig 
saai. Hier, Oudemirdum, dát heeft een hart. Oudemirdum is veelzijdig. Ik ben nog niet 
uitgekeken op dit mooie dorp en ben jullie allemaal een beetje dankbaar voor de 
herinneringen die ik mee mag nemen. Bedankt. Mijn ―pen‖ geef ik door aan Alie Visser 
en wens haar toe dat ze evenveel plezier beleeft aan het Pompeblêd als ik had. De 
eerste paar keer is het een hele klus, maar als zij evenveel steun en reacties krijgt van 
mensen uit het dorp als ik kreeg, is het ook een leuke klus en zal dat vast wel lukken. 
Ik zou zeggen: overstelp Alie met leuke stukjes. Over de prachtige Pioenrozen in de 
Lege Leane of over oldtimer trekker in je schuur. Of over je opa, die konijntjes troopte. 
Schrijf over dit dorp, want het is een leuk dorp. Een dorp waar ik me nog een 
paar weken heel erg thuis kan en mag voelen en dan verhuis ik. 
Dag allemaal, het wordt een mooie zomer! 
Het ga jullie goed en tot ziens, 

Henk Oosterveld   
      
 


