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V a n  d e  b e s t u u r s t a f e l  

 

Einde van het jaar 

Het jaar 2009 is weer bijna voorbij. De maand november was een hele zachte 
maand. Bij mij, maar ik denk ook anderen, bloeien nog heel veel planten en rozen. 

En nu maken we ons op voor de feestdagen. 
Als U dit leest is het sinterklaasfeest al weer voorbij en maken we ons op voor de 
kerst. 
De boodschap van Kerst is voor ons allemaal: 
Vrede op aarde, en voor alle mensen een welbehagen. 
Maar helaas is dat in de wereld nog niet mogelijk. 
Ook in ons eigen leven is vrede met de ander soms niet mogelijk. Laten we elkaar de 
hand reiken zodat de boodschap van Vrede werkelijkheid wordt, ook voor andere 
dagen. 
 

Een goed jaar 
Voor ons als bestuur is het een goed jaar geweest. 
- Als u dit leest hebben we 7 december een gesprek gehad met Burgemeester en 
Wethouders. 
Hierover krijgt u in het volgend Pompeblêd een verslag. 
- Er zijn ook besprekingen gaande over het plaatsen van een AED (Automatische 
Externe Defibrilator) 
In ieder geval wordt er èèn geplaatst bij het dorpshuis. Wij zouden ook graag zien 
dat er èèn kwam bij het NOK. 
Wij zijn hierover nog in overleg met de gemeente en Antonius Ziekenhuis. 
Hopelijk kunnen wij in het volgende Pompeblêd hier meer duidelijkheid over geven. 
-Afkoppelen hemel water lege Leane. Hierover zijn een paar bijeenkomsten geweest, 
waarbij de betrokkenen hun woordje konden doen. Met dit project wordt  begonnen. 
 

Tafeltje Dekje 
Zoals u weet is dit niet meer mogelijk vanuit Oudemirdum. De maaltijdverstrekking 
wordt nu gedaan door Talma Hiem in Balk. We krijgen goede reactie‗s. Er kunnen 
zich altijd nog nieuwe eters melden. De maaltijden worden door onze trouwe 
bezorgers rond gebracht. Het is fijn dat er altijd weer mensen zijn die dit  vrijwillig 
willen doen. Helaas is èèn van onze trouwste bezorgers, Jouke Gijzen overleden. Hij 
is vorig jaar tijden het 25 jarig bestaan van Tafeltje Dekje nog in het zonnetje gezet. 
 

Redactie Pompeblêd 
Zoals u in ons vorig nummer al heeft kunnen lezen heeft Henk Oosterveld zijn werk, 
wegens verhuizing, neer moeten leggen. We hebben Henk bedankt voor het vele 
werk wat hij voor ons blad heeft gedaan. Ook Alie Visser kan dit werk niet meer 
blijven doen. Zij gaat verhuizen. Ook zij wordt natuurlijk hartelijk bedankt. 
We hebben Jelle Twijnstra bereid gevonden om weer in de redactie te komen. 
Fijn dat Jelle op deze manier weer met ons verbonden is. 
 

 

 
 

 

 
 



- 2 - 
 

 

Openbaar vervoer 
Er is een nieuwe dienstregeling voor de Zuidwesthoek 
In ons blad (nr2.) is een brief opgenomen van: A.C.Koppenol, A. Schotanus-Wouda 
en R. Plantinga over de moeilijke verbindingen. 
Dat zoiets werkt blijkt. De aansluiting van buslijn 41 op de treinen naar Heerenveen 
is verbeterd. Een mooi resultaat. 

 
Oudejaarsavond 
Dit is vorig jaar goed en gezellig verlopen. 
Ook nu weer wordt jong en oud van harte uitgenodigd om rond de klok van 12 uur 
naar het dorpshuis te komen. 
Er zijn dan feestelijke vuren en er is glühwein en fris te drinken. 
Het is mooi dat de oudejaarsploeg dit allemaal regelt. 
Ook is het dorpshuis tot in de late uurtjes open. 
 

Wij wensen U allen een goed, gezond en vredig 2010 toe. 
Een hartelijke groet namens het bestuur. 
 

Marianne Visch 
 
P.S. Iedereen bedankt voor het medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en 
ook toen ik daarna thuis nog een aantal weken heb gelegen. 
 

EHBO in Oudemirdum 
Jullie hebben ze vast allemaal wel eens gezien bij de verschillende evenementen die 
door het hele jaar heen in en om Oudemirdum gehouden worden; de vrijwilligers 
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling 
Oudemirdum.  
Deze vereniging bestaat al meer dan twintig jaar en heeft op dit moment ongeveer 
50 actieve leden. Sommigen zijn al lid vanaf het begin en waren zelfs betrokken bij 
de oprichting.  Anderen zijn later lid geworden maar voor iedereen geldt dat ze 
jaarlijks een opfris cursus moeten volgen. Een heel serieuze zaak, natuurlijk. Alle 
kennis van zaken en vaardigheden die van een EHBOer verwacht mogen worden 
komen dan aan bod onder leiding van de gediplomeerde EHBO cursusleidsters 
Hester en Margje, waarbij de praktijk geoefend kan worden op Lotus slachtoffers.  
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Deze opfris cursus werd gehouden in november. In het dorpshuis, waar alle leden 
gedurende 5 avonden, gespreid over 5 weken, ‗op herhaling‘ gingen. Buitenstaanders 
moeten met verbazing gekeken hebben naar al die volwassenen die bezig waren met 
allerlei verbandmiddelen, elkaar over de grond rolden, in allerlei posities gevouwen 
werden of vreemde dingen aan het doen waren met levensgrote poppen (zonder 
benen trouwens). Voor ons was het echter bloedserieus. Zoals Hester  het uitdrukt:  
‗Alleen als je het tijdens de cursus perfect doet heb je een kans dat je het , als het 
menens is,  redelijk doet‘‘.  Dus deden we allemaal ons uiterste best.  
Dat het niet altijd even serieus was blijkt wel uit de foto. Tijdens de gezamenlijke 
slotavond moesten we, in groepjes van vijf of zes, een groot aantal vragen met 
betrekking tot EHBO beantwoorden. Tevens was er in elke groep iemand 
aangewezen als slachtoffer. De overige leden moesten, steeds op diezelfde 
personen, allerlei verwondingen verbinden. Variërend van een blaar op de hiel, 
gebroken armen tot bloedende hoofdwonden.  Hilariteit alom en aan het eind van de 
avond waren die mensen dus echt zielig. 
Een aantal leden is al getraind in het bedienen van de Automatische Externe 
Defibrilator (de AED). In de komende weken worden ook de overige leden bekend 
gemaakt met de bediening van dit apparaat. Deze kennis in noodzakelijk voor het 
behouden van het EHBO diploma. 
De gemeente Gaasterlân-Sleat zal ervoor zorgen dat, in de nabije toekomst, een AED  
beschikbaar komt bij het dorpshuis. Ze zal ook zorgen voor een cursus in het 
bedienen ervan. De lokale media zullen daar nog verder over berichten. 
 
De EHBO vereniging hoopt nog lang een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de 
evenementen in de gemeenschap. De meeste organisatoren weten ons wel te vinden 
maar mocht u meer informatie willen omtrent diensten (en kosten), cursussen, 
lidmaatschap e.d. dan kunt u contact opnemen met Jannie de Vries (1ste secretaris, 
0514 - 571568), Feike Stegenga (2e secretaris, 0514 - 605677) of Esther Schilstra 
(voorzitter, 0514 - 571817). 
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november. “De Marderhoek set de doarren iepen” 
 
Januari 2009, Marja heeft een idee, waar ze al een paar jaar mee rondloopt.  
Het idee is een soort van schurenroute door de Marderhoek.  
Nadat ze de rest van de buurt heeft uitgelegd, wat het ongeveer inhoudt, heeft 
iedereen positief gereageerd, en we gaan er met z‗n allen voor.  
De opbrengst gaat naar het goede doel Farm Friends. 
Dit was de 1e stap (niet wetende hoeveel er nog zouden volgen!) 
Na avonden vergaderen krijgt het hele gebeuren gestalte, een naam en datum. 
                      

 “De Marderhoek set de doarren iepen” 
   7 november 2009  
 
Een ieder krijgt de opdracht om z‗n eigen erf, bûthûs, schuur of huis in te richten 
naar eigen idee.  
De buurt is inmiddels verdeelt in kleine vergadergroepjes, zoals PR, Organisatie en 
Financien. 
 
Inmiddels nadert 7 november en de spanning begint te stijgen. 
Komen er wel bezoekers? 
Als het maar geen rotweer wordt!  
Iedereen heeft glazen potten gespaard voor de Marderhoek, bestemd voor de 
verlichting langs de route. 
Het moet dus wel goed komen...   

7 november  
 
O, jee wat een regen ‗s morgens!  
‗s Middags klaart het weer op en om 15.00 kan de mooie poort bij de ingang open.  
Het publiek stroomt binnen en iedereen heeft een goed humeur.  
―Wat een leuk idee‖  
―Verassende dingen onderweg‖ 
―Dat zo`n buurt dit kan organiseren‖ 
Dit zijn een aantal reacties van mensen onderweg.  
 
Na een paar uur begint het te schemeren en de lichtjes in de glazen potten worden 
aangestoken.  
Langs de hele route (ongeveer 2.2 km) liggen meer dan 1000 potten met elk een 
waxinelichtje erin.  
Iedereen om ons heen heeft ook maandenlang uit pot gegeten?! (ha,ha)  
Bij de boerderijen en huizen zijn ook alle lichtjes aangegaan, en het is een 
indrukwekkend en vrolijk gezicht.  
 
21.00 uur. Het einde is gekomen voor de ―de Marderhoek set de doarren iepen‖ en 
alles wat we zelf ook nog verkochten voor het goede doel is op!  
De mensen pakken hun spulletjes weer in, en de laatste bezoekers verlaten de 
Marderhoek.  
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Het was overweldigend wat 7 november ons heeft 
gebracht.  
Na die dag zijn we nog een paar keer bij elkaar geweest 
en konden we zeggen dat het absoluut een geslaagde dag 
is geweest. 
Nog een paar dingen, we hebben ongeveer 1500 bezoekers gehad. 
28 november hebben we een cheque van €7200,- (jawel dit leest u goed!) kunnen 
overhandigen aan Farm Friends, dit bedrag is goed voor 18 koeien!  
 
We willen hierbij natuurlijk alle vrijwilligers, muzikanten en sponsors en andere 
mensen die hebben meegedacht en geholpen bedanken voor hun inzet!  
Zonder deze mensen hadden we het niet gered. 
  Bedankt allemaal! 
Groeten uit de Marderhoek  

p.s foto‗s zijn te zien op: www.marderhoek.com  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.marderhoek.com/
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Puzzelcompetitie 2009 
 
En dat was de derde puzzel van 2009. 
De oplossing; 
―Oudemirdum mooi dorp, veel te doen op de Brink!‖ 
Helaas was er weer een foutje ingeslopen. 
Maar gelukkig weer heel veel goede oplossingen, ook de sudoku werd weer 
veelvuldig ingeleverd. 
Weer misten er een paar van de vaste inzenders. 
Niet getreurd,toch gewoon weer meedoen! Ook in de categorieën met minder punten 
vallen aan het end van het puzzelseizoen leuke prijsjes. 
 
De puzzel opgave is deze keer; 
3 86 10 – 31 60 62 – 75 43 30 21 – 4 76 – 1 7 77 56 52 26 27 78.  
 
De oplossing van deze puzzel en of sudoku graag inleveren voor 15 februari bij 
Catharinus de Jong 
De Alde Buorren 24 
8567 LG Oudemirdum 
E-mail; cs@cdejong.nl  
 
De stand na de 3e  puzzel; 
 
15 punten 
Dhr.   F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. H. L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6 
Dhr.   P. Strikwerda Lege Leane 26 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9 
Mevr. A Keulen-de Vries Fonteinwei 8 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 
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. 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. T.M. De Boer-Verhulst Wyldpaed 4 
Dhr.   J. Twijnstra Jan Schotanuswei 9 
Mevr. E. Dankert Stobberoeier 1 
Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Mevr. R. Bovee-Luinenburg De Brink 11 
 
10 punten 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 
Mevr. J. Meijers Fonteinwei 10 
Mevr. K. Visser-Folkertsma Jan Schotanuswei 56a 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  Koudum 
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Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
          A. van der Veer Fonteinwei 4 
Mevr. D. Gijzen-Andela De Bugel 19 
 
5 punten 
Dhr.   K.L. van Ommen Lege Leane 25 
Dhr.   D. Muizelaar Jan Schotanuswei 62 
Mevr. S. Veninga Balk 

 

 
De uitslag na de 3e  Sudoku 
 
3 punten; 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9 
Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26 
Mevr. H.L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6 
Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Dhr.   B.J. Smink Oude Balksterweg 3 
Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter Roune Leane 9 
Mevr. H. Walinga- Folkertsma 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Dhr. G. Bovee De Brink 11 
 
2 punten; 
Mevr. J. Meijers Fonteinwei 10 
Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 
Mevr. D. Gijzen-Andela 
 
1 punt; 
Mej.   Baukelien Westra 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  Koudum 
Mevr.  K.L. van Ommen Lege Leane 25  
 
Groeten, Catharinus de Jong. 
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Hier de oplossingen van de Sudoku en de puzzel in het Herfstnummer. 
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De Kleurplaat.... 
Tja, dat was wel een beetje dom, of niet dan. Zomaar de winnaars van de vorige 

kleurplaat die je kon inleveren bij het Fietshoekje vergeten! Gelukkig waren Michiel en 

Thijs niet al te boos en hier komen de winnaars alsnog 

Isabelle van der Veer, Thomas de Boer en Anna van der Veer 

De herfstkleurplaat kon je inleveren bij Drogisterij Meta Kramer. Heb je jouw 

kleurplaat zien hangen? Het zag er geweldig uit voor het raam. Meta heeft het moeilijk 

gehad met al die mooie kleuren, maar hier zijn de winnaars 

Elise Boonstra, Chantal Palsma en Anna van der Veen 

 

Alle winnaars kunnen een prijsje ophalen bij het Fietshoekje of bij Drogisterij Meta 

Kramer. 

 

De Kerstkleurplaat (wat is ie leuk) kun je inleveren bij  

Slagerij de Vries 

 

Veel plezier met kleuren! 
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Naam   .........................................  
Adres    ............................................................................... 

Leeftijd.        ......................... .......jaar 
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Kerstmis 
 
Als er geen dwarrelende vlokjes zijn  
  
Geen belletjes en klokjes zijn 
      Dan is er iets met Kerstmis mis 
Als het niet koud aan alle kanten is 
Geen weer voor wollen wanten is 
      Dan is er iets met Kerstmis mis 
Als er geen kaarsjes en geen lichten zijn 
Geen vrolijke gezichten zijn 
Dan is er iets met Kerstmis mis 
 
Als je geen boom met zilveren ballen hebt 
Geen feestje met z‘n allen hebt 
      Dan is er iets met Kerstmis mis 
 
Als er geen zelfgebakken broodjes zijn 
En als er geen cadeautjes zijn 
      Dan is er iets met Kersmis mis 
Als je niet soms aan lang geleden denkt 
Niet af en toe aan vrede denkt 
En als de ster, die grote, er niet is 
      Dan is er iets met Kerstmis mis 
 

 
 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even, nog heel even...     
Dan is die oude 9 voorbij 
Hoopvol kijken w‘ uit naar 10, 
want maakt die ons super-blij? 
Wij wensen je alvast het beste om dit nieuwe jaar te 
beleven, met warme vriendschappen en een liefdevol 
leven, in gezondheid, voorspoed en vreugd 
Voldoening en relaxte deugd! 
GELUKKIG 2010 
 
Gea Liefhebber. 
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Geachte Collectanten 
De voor de tweede maal gelopen collecte in 
Oudemirdum van Het Nationale M.S. Fonds overtrof 
onze  
verwachtingen € 722 werd er opgehaald en de totale 
opbrengst in onze gemeente  € 1449 gelopen door 19 
collectanten. Fantastisch resultaat, hartelijk dank en 
graag tot volgend jaar.  
Conny Hibma Collecte Coördinator  
 

 
 
 
 
 

***** 

Geachte collectanten,  
Hartelijk dank voor het collecteren voor de 
Nationale collecte van de Nierstichting 2009.                           
Wederom is er een prachtig resultaat geboekt, we 
hebben met z‘n allen 650 euro opgehaald.  
Conny Hibma Collectecontactpersoon. 

 
 

 
 
 

***** 
 
 
 
 

 
 
 
18 December Gezamenlijk kerstfeest om 14.00 uur 
 
31 December Oud en nieuw vieren vanaf 00.00 uur 
 
9 Januari   Familievolleybal  
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Jaarwisseling 2009-2010 
Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de jaarwisseling goed laten verlopen. 
Immers, het moet een feest zijn voor iedereen. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft 
samen met alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke Belangen in de gemeente, de 
jaarwisseling van vorig jaar geëvalueerd. Ook voor dit jaar zijn de volgende zaken 
besproken, waar we iedereen van harte op attenderen: 
 
- Vuurwerk afsteken mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Hierbij 
natuurlijk rekening houden met ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook 
met huisdieren. En: het opruimen van het vuurwerk ging vorig jaar prima, graag ook 
nu weer ieder zijn eigen vuurwerkrommel na afloop opruimen.  
 
- Carbidschieten mag onder voorwaarden: er mag met carbid geschoten worden  
binnen de gemeente, op dezelfde tijdstippen dat er ook vuurwerk mag worden 
afgestoken: van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. Carbidschieten mag 
alleen buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming van de 
grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt. Alleen indien de veiligheid kan 
worden gewaarborgd kan men in overleg met het dorps- of plaatselijk belang 
uitwijken naar een locatie binnen de bebouwde kom, indien daarvoor nadrukkelijke 
toestemming van de grondeigenaar is. 
 
- Kalken wordt niet gedoogd. Het is een vernieling en wordt door de politie dan ook 
als overtreding gezien, met het bijbehorende handhavingstraject.  
 
- Vreugdevuren zijn toegestaan, waarbij de voorkeur uitgaat naar het gebruik van 
tonnen met daaronder een zandbed, om schade aan groen of bestrating te 
voorkomen. Het brandmateriaal moet  schoon hout / open haardhout zijn. Voor een 
vreugdevuur in tonnen is geen vergunning noodzakelijk. Wel moeten de restanten 
worden opgeruimd en afgevoerd. 
 

- Voor een vreugdevuur zonder tonnen gelden de volgende voorwaarden:  
* dorps- of plaatselijk belang vraagt minimaal 4 weken van tevoren bij de gemeente 
een vergunning aan voor het houden van een vreugdevuur;  
* een vreugdevuur wordt alleen toegestaan op particuliere grond en toestemming is 
afhankelijk van de locatie; 
* dorps- en plaatselijk belang is verantwoordelijk; 
* de restanten en asresten kunnen tegen stortkosten bij de gemeente worden 
gebracht.   
 
- Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, gemeente) wordt 
door het Openbaar Ministerie zwaar gestraft.  
 
- Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u aangifte/melding 
doet van kwalijke incidenten rond de jaarwisseling. Alleen door actief 
meldingsgedrag door ons allen richting brandweer en politie, kunnen er maatregelen 
genomen worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor op.  
Schade en vernielingen kunt u anoniem melden op telefoonnummer 0800-7000. Bij 
ernstige incidenten uiteraard eerst 112 bellen. 
 
- Voor vragen over bovenstaande maatregelen kunt u contact opnemen met Klaas 
Knobbe, (0514) 60 81 62.  
 
We verwachten dat met deze maatregelen de komende jaarwisseling nog beter zal 
verlopen dan vorig jaar! 
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VAN BLOEMBOLLENSTREEK NAAR GAASTERLAND 
 
Het is al weer ruim 8 jaar geleden dat wij, Sjoerd en Ineke Postma, zijn komen 
wonen aan De Bûgel in Oudemirdum. Waarom uitgerekend in Oudemirdum? Nou, 
dat zit zo. 
Sedert ons trouwen in 1964 woonden wij in Sassenheim, één van de dorpen in de 
zogenaamde oude bloembollenstreek. Andere bekende dorpen daar zijn Lisse en 
Hillegom en uit deze laatste plaats komt Ineke. 
 
Voor onze vakanties bezochten we allerlei plaatsen in Nederland maar in de lente 
van 1983 zei Ineke ―zullen we eens vakantie gaan houden in Friesland, waar je vader 
geboren is‖. Dus zijn we in het Gaasterland op zoek gegaan naar een passende 
camping (we hadden toen dus een caravan) en de keus viel op ―De Waps‖ aan de 
Fonteinwei. Sedert die tijd, dus vanaf 1983 tot en met 2000 hadden we een vast 
plaatsje op deze camping waar we het altijd bijzonder naar ons zin hadden. 
Daardoor hebben we Oudemirdum en enkele inwoners al aardig leren kennen 
voordat we er echt kwamen wonen. Ook kerkelijk hadden we al aardig wat 
contacten. 
 
Toen in 1996 en volgende jaren het uitbreidingsplan ―De Boegen‖ (wat nu De Bûgel, 
De Stobberoeier en De Flechtreed omvat) werd ontwikkeld kregen wij de kans om 
daar een bouwkavel te kopen. 
We hebben toen echt wel een 
paar weken nagedacht om een 
besluit te nemen want we 
woonden in Sassenheim ook in 
een heel leuk huis en dicht bij 
onze getrouwde kinderen en 
kleinkinderen. Toch is het 
Oudemirdum geworden omdat 
het in de randstad steeds 
drukker en benauwder wordt 
terwijl we in het Gaasterland 
niet alleen veel rustiger wonen maar ook dicht bij de meren en de bossen. De 
afstand tussen het westen en Oudemirdum bedraagt, als er geen files zijn, hooguit 2 
uur en dat is best te doen. 
Problemen met het inburgeren in ons dorp hebben we niet gekend. Direct na onze 
verhuizing in juni 2001 zijn we hier naar de kerk gegaan en leerden we al snel veel 
meer mensen kennen. Inmiddels zit Sjoerd al aardig wat jaartjes in de kerkenraad 
en heeft daar zijn draai gevonden. Ineke is vanaf ons komen hier gaan zingen bij het 
Streekkoor, iets wat ze in Sassenheim ook vele jaren heeft gedaan bij ―De Lofstem‖. 
Samen bowlen we wekelijks met een klein groepje in hotel Gaasterland. Daarnaast 
wandelen we heel wat af in de bossen en de Marderhoek.  
 
O ja, u wilde nog weten wat we in Sassenheim in onze actieve periode hebben 
gedaan. Nou, Sjoerd heeft van z‘n 16e  tot zijn 60e in de bloembollen export 
gewerkt, u weet wel van de tulpen, hyacinthen en narcissen die hij jaarlijks verkoopt 
tijdens de bazaar van ―De Fontein‖ in het Dorpshuis. Ineke heeft (grotendeels) de 
opvoeding van onze kinderen voor haar rekening genomen en daar tussendoor 
sociaal werk gedaan voor de kerkelijke gemeente in Sassenheim.  
We hopen nog vele jaren in gezondheid en plezier onder u te blijven wonen. 
 
      Sjoerd en Ineke Postma 



- 17 - 
 

Nieuws van de Activiteiten Commissie Oudemirdum. 
 

Houd op 30 december een plaatsje vrij in uw agenda; 
Van 17:00 tot 21:00 uur organiseert de ACO een ―midwinter treffen‖ op de Brink 
onder de kerstboom. 
De bedoeling is dat dit een gezellig treffen wordt, aangekleed met; een koor, 
ringrijden met arrensleeën,  vuurkorven, snert, warme worst, glühwein, gerookte vis 
e.d.(dit alles in verwarmde tentjes). 
Dus tussen kerst en oud en nieuw even ontspannend het oude jaar doorpraten op 
de Brink. 
 
 
 
 

***** 
 

Kerstconcert 

 
 

 
 

 

 

 
en 

jongerenkoor Strong 
 

met als thema :  ―In Bern is ús berne‖ 
 

op Zondag, 20 december a.s. om 20.00 uur 
in de Fonteinkerk te Oudemirdum. 

 
Organist:  Hielke van der Meulen. 

Algehele leiding: Harm van Zuiden. 
 

Toegang gratis. 
Collecte bij de uitgang ter bestrijding onkosten. 
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In Memoriam: Jouke Gijzen 

Vrijwilliger Jouke Gijzen overleden. 
 
 
Jouke werd geboren op 9 februari 1936 in Nijemirdum en overleed in zijn 
geboorteplaats op 2 november j.l. na een ernstige ziekte.  
In een druk bezochte rouwdienst in De Hoekstien, geleid door ds. Osinga, werd zijn 
leven geschetst. Jouke heeft het niet altijd gemakkelijk gehad, had veel verdriet te 
verwerken, maar kon zich toch met veel humor  handhaven.  Zijn karakter was niet 
bepaald meegaand, hij kon af en toe eigenzinnig zijn, maar als er werk aan de 
winkel was stond Jouke klaar.  
Van die goede instelling heeft de Stichting Warme Maaltijden voor Oudemirdum e.o. 
mee mogen genieten. Zo‘n 23 jaar was Jouke een gewaardeerde bezorger van de 
Tafeltje-Dekje  maaltijden. De klanten mochten hem graag en hij was altijd bereid 
iets extra‘s voor hen te doen. Het bestuur van de stichting is hem daarom veel dank 
verschuldigd. 
Jouke Gijzen, wij wensen dat de vrede waar je op hoopte, maar die je ook 
verwachtte,  je deel mag zijn!  
 

Snypsnarennijs 
 
De toneelvereniging van Oudemirdum is weer los! We hebben de eerste leesavonden 
al achter de rug, de eerste teksten al moeten leren en zijn nu druk aan het 
reperteren.  
Dit keer bestaat de bezetting uit vijf vrouwen en één man. De ‗lucky man‘ in ons 
midden dit jaar is Henk Landsheer. Hij zal de hoofdrol van het toneelstuk op zich 
nemen. De vijf vrouwen die kleur zullen geven aan het stuk zijn Siemie Vogelzang, 
Annie Vogelzang, Ria Bouma (debutante), Tjalina Bokma en Sita Bokma. De regie is 
weer in handen van Marre van Steinvoorn en zij wordt geholpen door de soufleur, 
Griet Verf. 
 
De bedoeling is om het eerste en het laatste weekend van de voorjaarsvakantie weer 
iets moois voor u neer te zetten. Het genre van het toneelstuk is dit jaar een 
tikkeltje anders dan u van ons gewend bent. Natuurlijk zit er veel humor in, maar 
voor de afwisseling is er gekozen voor een redelijk serieus stuk.  
‗Gouden hantsjes‘ is een tragische komedie in vier bedrijven. Het is geschreven door 
Haye van der Heyden en vertaald in het Fries door Baukje Stavinga. Van der Heyden 
heeft het toneelstuk ‗Gouwe handjes‘ speciaal geschreven voor John Kraaijkamp. 
 
Om u een beetje nieuwsgierig te maken… 
Het verhaal gaat over Louis, een rijke, gepensioneerde zakenman met een goede 
neus voor vrouwen. Door zijn kennis van de vrouwtjes is Louis schatrijk geworden. 
Met een nieuw parfum, een boek over subtropische serreplanten en flatteuze 
sportbeha‘s. Alles wat Louis aanpakte veranderde in goud. Ook is hij dolgelukkig 
met zijn veel jongere vrouw, Emma. 
Maar onverwacht komt hij er alleen voor te staan, omdat zijn vrouw plotseling komt 
te overlijden. Aan haar sterfbed moet hij haar beloven, dat hij na haar dood weer 
gelukkig zal worden. Het is een belofte waar hij niet onderuit kan komen. 
De vijf vrouwen spelen hier een belangrijke rol in. De vrouwen doen hun uiterste 
best om hem te troosten; een rijke man alleen laat je natuurlijk niet zomaar voorbij 
lopen… 
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Wij hebben er zin in en gaan er hard aan werken om het stuk zo mooi mogelijk uit 
de verf te laten komen!! 
  
De uitvoeringsdata zijn vrijdag 26 en zaterdag 27 februari. Het begint om 20:00 uur. 
De entreekaartjes zijn vanaf eind januari verkrijgbaar bij Technisch bedrijf Bokma. 
Wees er snel bij, om teleurstellingen te voorkomen! Want OP = OP!! 
De kaartjes zijn € 7,50 euro voor volwassenen en voor de kinderen betaald u € 5,00 
euro! 
 
Tot ziens op 26 of 27 februari!! 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
EVENEMENTENLIJST DEC. 2009 
EVENEMENTEN IN GAASTERLAN-SLEAT  
Woensdag 16 december   
Rijs, Kerstwandel- en knutselmiddag met de boswachter in de werkschuur van It 
Fryske Gea in het  Rijsterbos om 14.00-16.00 uur. Kosten 4.— per kind incl. 
traktatie, opgeven bij Mar en Klif 
Zaterdag 19 december   
Harich, Winterfair in de tuin en in de feestzaal van hotel Welgelegen Aanvang: 11.00-
17.00 uur 
Zondag 27 december   
Oudemirdum, Winterkuier om 13.00 uur. De start is bij de werkschuur van SBB, 
kosten 4.— p.p. opgeven bij Mar en Klif  
 
Openingstijden: 1 nov. t/m 31 maart za. 11.00-16.00 uur. 
Tijdens kerst- en voorjaarsvakantie ma t/m zo: 11.00-16.00 uur. 
 Feestdagen gesloten  
 
Voor meer info: www.gaasterlandpromotion.nl 
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Alzheimer Collecte 
    
Alzheimer. Dementie. Een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische 
gevolgen voor mensen met dementie en hun omgeving. Alzheimer Nederland werkt 
al 25 jaar aan een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun 
naasten. Door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp 
en belangenbehartiging. Van 9 tot en met 14 november 2009 collecteerden weer zo‘n 
25.000 collectanten in het hele land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk 
te maken.  
 
De collecte in Oudemirdum, Nijemirdum, Rijs en Bakhuizen  heeft dit jaar € 1.273,—  
opgebracht.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Heeft u de collectant gemist en wilt u ons werk graag steunen? Dan kunt u alsnog 
uw gift overmaken naar giro 2502 t.n.v. Alzheimer Nederland te Bunnik. 
 
Wilt u helpen met collecteren voor Alzheimer Nederland in uw wijk? 
Wij kunnen uw hulp heel goed gebruiken! 
Het kost u maar één avond of middag per jaar! Als iedereen een stukje loopt en 
iedereen een beetje geeft kunnen we samen heel veel doen! U kunt zich opgeven bij:  
 
Addy Schreppers-van Hengstum           
0514-572234  
of via www.alzheimer-nederland.nl 
Met uw hulp geven wij mensen met dementie een betere kwaliteit van leven.  
 

 

Nieuws van het Runtsje 

Wij als bestuur van het Runtsje krijgen de afgelopen jaren veel klachten binnen van 
onze leden over de hondenpoep in de buurt. We hebben al een aantal dingen 
geprobeerd om het probleem aan te pakken. Zo hebben we al eens bordjes geplaatst 
met diverse teksten om de hondenbezitters op andere gedachten te brengen en ook 
in ons buurtkrantje hebben we hier een aantal keren aandacht aan besteed. 
Maar helaas met weinig resultaat. Het probleem lijkt de laatste tijd zelfs weer toe te 
nemen.   
Het probleem speelt uiteraard niet alleen in onze buurt. Ook op de Brink 
bijvoorbeeld liggen te vaak uitwerpselen op de stoep of in de perkjes. Dit is niet 
alleen hinderlijk voor ons bewoners maar uiteraard ook voor onze toeristen die ons 
ieder jaar in grote getale bezoeken. Persoonlijk geeft mij dit altijd weer een gevoel 
van schaamte.  
Tijdens onze ledenvergadering afgelopen maart hebben we dit onderwerp op de 
agenda gezet, en een uitgebreide enquête gehouden. 
We hebben ons uiteraard eerst verdiept in het probleem en via internet gezocht naar 
alle mogelijke oplossingen die er in zoal in Nederland toegepast worden. 
Bijgaand vindt u deze enquête en uiteraard de uitslag.  
Misschien is het een idee om een enquête onder alle dorpsbewoners te houden.   
Ledenvergadering 28 maart 2009        
   
Uitslag Enquete Hondenpoep        
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Het bestuur heeft zich uitgebreid verdiept in deze kwestie en gekeken welke 
maatregelen er landelijk zoal genomen worden om het probleem aan te pakken. De 
volgende maatregelen werden aan de leden voorgelegd 
en toegelicht. Zie ook de complete enquete.    1. Bordjes 
met diverse teksten plaatsen 
2. Een Vlagje plaatsen bij elk uitwerpsel 
3. Folders verspreiden om mentaliteit te veranderen  
4. Poephonden (politiehonden)     5. DNA 
    
6. Verplichte afvalzakjes    
7. Afvalbakken met eventueel gratis afvalzakjes 
8. Hondentoiletten/Uitlaatveldjes     

9. Controle en Beboeting door Toezichthouders / buitengewoon 
Opsporingsambtenaren 
10. Opruimingsdienst    
11. (Opnieuw) Invoeren Hondenbelasting om de maatregelen te betalen 
   
12. Deze Enquete houden onder de buurt en de uitslag aanbieden aan Plaatselijk 
Belang/Gemeente 
13. De Gemeente moet een duidelijk en werkbaar Hondenbeleid voeren en zorgen 
voor  duidelijke verboden en geboden en handhaving daarvan.   
       
De aanwezigen waren verdeeld in 10 groepen. Voor iedere maatregel kon een cijfer 
worden gegeven van 1 t/m 10  
Maatregel Totaal Gem  Maatregel  Totaal  Gem  
1.  20 2  8.  56 5,6 
2.  12 1,2  9.  58 5,8 
3.  37 3,7  10.  24 2,4 
4.  13 1,3  11.  54 5,4 
5.  17 1,7  12.  58 5,8 
6.  60 6  13.  66 6,6 
7.  66 6,6    
   

      

Namens het bestuur van buurtvereniging ―It Runtsje‖,            
 
Jan van der Veen; Voorzitter Buurtvereniging ―it Runtsje‖  
            

    

 
  

 

 

             Rûntsje 
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Bestuur Plaatselijk Belang Oudemirdum 
Voorzitter:   M. Visch De Flechtreed 18 
  Tel. 571522 8567 KC 
Secretaris:   F. Hylkema J.Schotanuswei 40 
  Tel. 605343 8567 LB 
Penningmeester:  W. Limburg Stiendollen 26 
  Tel. 572355 8567 HT 
Vice voorzitter:  J. Stegenga Roune Leane 9 
  Tel. 571852 8567 LK 
Leden:  G. Bokma Alde Buorren 5 
  Tel. 850796 8567 JG 
  S. Roosma Oude Balksterweg 5 
  Tel. 571996 8567 HJ 
  C.S. de Jong Alde Bourren 24 
  Tel.571219 8567 LG 
  G. Liefhebber De Flechtreed 14 
  Tel. 571960 8567 KC 
  G. Walinga De Brink 5 
  Tel. 571395 8567 JD 
  
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:  
 
  W. Limburg-Folkertsma tel. 572355 
  A. Visser             tel. 06-25112807 
                     G. Liefhebber                      tel. 571960 
                     C.S. de Jong                        tel. 571219          
  J. Twijnstra   tel. 571252 
 
 
Kopij voor het volgende nummer  inleveren  
—liefst per e-mail of op diskette/cd rom—  vóór eind februari bij de redactie,  
of per e-mail aan: pompebled@oudemirdum.nl  
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