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Van de bestuurstafel 
 
Jaarvergadering 
In dit nummer van het Pompeblêd vindt u een uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering van onze verenigingen en voor Plaatselijk Belang. 
Deze wordt gehouden op 22 maart 2010 om 20.00 uur in hotel Boschlust. We 
rekenen op uw komst. 
 
Oud- en Nieuwviering 
Voor het tweede jaar is deze weer heel goed verlopen. 
Ook werd Oudemirdum vermeld door burgemeester Hoornstra tijdens de 
Nieuwjaars bijeenkomst. 
De oudejaarsploeg had zoals altijd alles prima geregeld. 
Tijdens het carbid schieten kreeg iedereen een bon om in het cafetaria iets te kopen, 
ook was er iets te drinken. 
`s Avonds waren er weer vuurkorven, glühwein en muziek. 
Een compliment voor de oudejaarsploeg, beheerders, vrijwilligers van dorpshuis en 
ook voor onze jeugd. 
 
Hoera, het M.F.A gaat door! 
Na vele jaren, waarin heel veel mensen hun tijd, energie en kennis hebben gegeven, 
komt er eindelijk een nieuw M.F.A 
Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad ingestemd om een bedrag van een half 
miljoen ter beschikking te stellen. 
Nu kunnen er plannen gemaakt worden  
 
Werkzaamheden Lage Leane, Roune Leane en gedeeltelijk de Jan Schotanuswei 
Zoals de meesten van u al hebben gezien zijn de werkzaamheden begonnen. 
Helaas strooit het weer roet in het eten. 
Iedere keer moet er weer gestopt worden en dat is jammer want daardoor duur het 
hele plan langer. 
Maar over een paar manden is het leed geleden en ziet alles er weer goed uit. 
 
Hondenpoep 
Er zijn de afgelopen jaren veel klachten binnen gekomen over hondenpoep. Er zijn 
al pogingen gedaan om dit probleem aan te pakken. Zo zijn er al eens bordjes 
geplaatst met diverse teksten om hondenbezitters te wijzen op de overlast. Maar het 
heeft niet veel resultaat opgeleverd. Het probleem speelt door het hele dorp. 
Wie heeft ideeën om dit probleem op te lossen? 
Dit probleem wordt ook besproken op onze ledenvergadering. 
 
Werkbezoek B en W van Gaasterlân- Sleat 
- Hege Gerzen: 
De gemeenteraad heeft bepaald dat de gemeente het beheer van de Hege Gerzen 
overneemt. 
Zij hadden namelijk geen invloed op het beheer, terwijl zij wel verantwoordelijk was 
voor het verlies. 
Er is een gesprek geweest met de stichting waarin bleek dat alle partijen het zelfde 
belang hebben. 
Namelijk: Het open houden van de Hege Gerzen 
Wij als bestuur maakten ons zorgen over de beheerder, die veel werk verricht. De 
gemeente zegt dat ze veel waardering hebben voor de beheerder en er geen enkele 
reden is om die samenwerking te beëindigen. 
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Er is overleg met de natuurorganisaties om de openingstijden te verruimen. Iets wat 
wij van harte toe juichen. 
 
- Zandwinning / windmolens: 
Over de zandwinning is er een voorlichting geweest. Er wordt gewerkt vanaf een 
werkeiland 8 km. uit de kust. 
Op die afstand is de overlast minimaal en door te nemen maatregelen ook geen 
verstoring. Natuurorganisatie`s en vissers zijn ook positief. Het is van belang dat er 
goede afspraken worden gemaakt. 
Als het aan de gemeente lag komen er geen windmolens. 
Er is een protestbrief gestuurd naar de Rijksoverheid. 
De minister heeft een noodprocedure vastgesteld, waardoor inspraak vrijwel zinloos 
is. 
 
-Parkeren in Oudemirdum: 
Er zijn te weinig parkeerplaatsen, waar bewoners en toeristen die naar de winkels 
willen vaak geen plek kunnen vinden. 
Vooral op de Brink staan auto`s langdurig geparkeerd. 
Er is ons toegezegd dat er extra vergunningsborden komen waardor mensen lang 
kunnen parkeren. 
 
Het was een goed overleg met het bestuur van Gaasterlân- Sleat.  
Het overleg is nu ‟s avonds zodat we wat meer tijd hebben om met elkaar van 
gedachten te wisselen. 
 
Veel leesplezier en de hartelijke groten namens ons bestuur 
Marianne Visch 
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Plaatselijk Belang 
Oudemirdum 

Algemene Ledenvergadering op 22 Maart 2010 om 20.00 uur in hotel Boschlust. 
 
Agenda. 
1.    Opening. 
2.    Mededelingen. 
3.    Ingekomen stukken: 

 Hondenbeleid (Buurtvereniging ‟t Rûntsje) 
4.     Notulen jaarvergadering 2009. 
5.    Jaarverslag 2009-2010. 
6.    Financieel verslag 2009. 
7.    Kascommissie. 
8.    Benoemen nieuw lid kascommissie. 
9.    M.F.C. 
10. Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw W. Limburg. Aftredend en 
herkiesbaar de heren  
C. de Jong en S. Roosma.  
Op verzoek van het bestuur heeft Mevr. F. Keesman zich bereid verklaard om 
de taken van de scheidende penningmeester op zich te nemen 
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering zich aanmelden bij onze secretaris de heer F. Hylkema. 

11.Pauze. (met gratis verloting). 
12.Lezing van G. Hylkema van Staatsbosbeheer. 
13.Rondvraag. 
14.Sluiting. 

U kunt de agenda, notulen en het jaarverslag ook vinden (en 
printen) op www.oudemirdum.nl en dan klikken op Plaatselijk 

Belang. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://www.oudemirdum.nl/
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Notulen ledenvergadering  16 maart 2009 
 
1. Opening. 
Onze voorzitter M. Visch opent de vergadering met een woord van welkom. 
Onze ereleden J. de Jong, I. Veltman, P. Pietersma en  
F. Lootsma worden bijzonder welkom geheten. Ook bijzonder welkom voor K. 
Knobbe van de gemeente, journaliste van de Balkster courant en T. Hofstra van de 
politie.  
 
2. Mededelingen. 
Afgemeld voor deze avond hebben : S. Roosma, G. Visch, 
 J, Koning en G. Wiekel. 
De heer Tijsma komt van natuurmonumenten in plaats van de heer de Boer. 
Plaatselijk Belang trakteert op koffie met koek 
Het lootje is voor de gratis verloting in de pauze 
De eigenaren van Boschlust bieden voor na afloop een bittergarnituur aan. 
 
 3. Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2008.  
De notulen worden na goed vinden van de vergadering niet voorgelezen. De notulen 
worden  goedgekeurd.  
 
5. Jaarverslag 2008-2009. 
Het jaarverslag is goedgekeurd.. 
 
6. Financieel verslag 2008. 
Onze penningmeester geeft nog een kleine toelichting over enkele bedragen die niet 
goed in het Pompeblêd vermeld stonden. Verder geen vragen. 
 
7. Kascommissie. 
De kascommissie bestond uit de heer Koning en de heer Winkel. Zij hebben beide de 
boeken gecontroleerd. De heer Koning was niet aanwezig. De heer Winkel vertelde 
dat het er keurig uitzag. Er is decharge verleend aan onze penningmeester. 
 
7a. Benoemen nieuw lid kascommissie. 
De nieuwe kascommissie voor volgend jaar bestaat uit de heer C. Winkel en 
mevrouw Koppenol. De heer Koning wordt bedankt voor zijn medewerking. 
 
8.Contributieverhoging. 
Door het bestuur van Plaatselijk Belang wordt er voorgesteld om de contributie te 
verhogen met 2 euro. Hierdoor zal de contributie op 9 euro uitkomen per 2010. 
Sinds 2000 is de contributie 7 euro, waardoor we er ieder jaar iets op achteruitgaan. 
Na een aantal vragen wordt er besloten d.m.v. handopsteken de contributie per 2010 
met 2 euro te verhogen. 
 
8a. Buurtagent 
De heer Hofstra vertelt dat er afgelopen jaar weinig is gebeurt. 
Met een criminaliteitscijfer van 10%  in Oudemirdum is dit niet noemenswaardig. 
Wat wel een toenemend probleem is in Oudemirdum zijn de fietsers zonder licht. 
Hier zal de komende tijd strenger op worden gecontroleerd.  
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9. M.F.C. 
De heren Koopmans en 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. 
De gemeente gaat hierin niet mee, hoe nu verder? 
Om de oude locatie op te knapen is niet reëel door de te hoge kosten. 
Een nieuw m.f.c. op de huidige locatie is de volgende stap. De gesprekken met 
Gemeente en Doarpswurk lopen goed, er is bereidheid om hier wat van te maken. 
Wel is het zaak om draagvlak te creëren onder de bevolking. 
Om de kar niet alleen door het dorpshuisbestuur te laten trekken moet er ook 
gedacht worden om meerdere partijen er bij te betrekken o.a. Plaatselijk Belang, 
Gereformeerde gemeente, N.O.K 
De peuterspeelzaal is om exploitatieredenen interessant voor een nieuw m.f.c.  maar 
deze zijn in gesprek met school. Voor Oudemirdum is het beter om de 
peuterspeelzaal bij school te laten onderbrengen. 
Voor het verdere verloop van het m.f.c. moeten er concrete afspraken worden 
gemaakt met de toekomstige gebruikers.   
 
10. Pauze met verloting. 
De lootjes worden getrokken door onze erelid P. Pietersma. 
Enkele middenstanders hebben de prijsjes beschikbaar gesteld. Dit jaar waren dat, 
Bloem en Kunst, Drogisterij Kramer-Zeldenrust, Timmer en montagebedrijf 
Hylkema, Troefmarkt, Bakkerij Twijnstra, Slagerij de Vries, C. Wiersma 
huisdiervoeders. 
De presentielijst gaat rond en wordt getekend door 57 personen. 
 
11. Presentatie Natuurmonumenten  
Na de pauze was het de beurt aan de heer Tysma. Hij is vrijwilliger bij 
natuurmonumenten en in die hoedanigheid was hij aanwezig. Hij heeft ons iets 
vertelt over het werk van Natuurmonumenten, en heeft ons daarna verrast met een 
prachtige diaserie die hij zelf heft gemaakt. Dit is was een compliment waard. 
  
12. Rondvraag. 
Hr Tijsma: Vraagt aandacht voor de toekomstige   zandwinning in het IJsselmeer en  
                  hij maakt zich zorgen over de vele soorten vogels. 
Mevr. Koppenol : Vraagt of er een vuilnisbak bij de  bushalte geplaatst kan worden, 
                            dit zal  gevraagd worden aan de gemeente. 
G. Schra : Heeft opmerking over brief Hege Gerzen omtrent medewerking van de 
                recreatie-ondernemers. M. Visch vraagt of de recreatie-ondernemers in het 
                besuur plaats willen nemen. A. Westra geeft hier nog een kleine   
                toelichting op. 
J. Folkertsma :  Onderhoud van het Jolderenbosk is in zeer slechte staat .Dit zal  
                         doorgegeven  worden aan Staatsbosbeheer. 
K. Winkel: Is aangesproken over de speeltoestellen bij de peuterspeelzaal wie deze 
                 in beheer heeft omtrent het onderhoud. Dit zal door  
                Plaatselijk Belang worden uitgezocht. 
 
13. Sluiting. 
Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar bijdrage. De voorzitter wenst een ieder wel 
thuis. 
 
Notulist, F. Hylkema.  
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Jaarrekening 2009 
 
Inkomsten                                 2008                    2009 

 
Saldo                                      6470,94                6151,26 

Contributies                           3154,34             3430,24 

Subsidies                             851,--             1447,30 

Verhuur kerkklok en elektra    240,--      349,03 

Rente                                        165,84      191,32 

                                € 10.882,12       € 11.569,15 

 
Uitgaven 

 
Vergaderkosten     1265,60   1181,18 

Bijdragen en attenties      494,92     451,04 

Elektra                 336,28     360,89 

It Pompebled      1034,03   1048,48 

Bestuur- en bankkosten      148.51       45,31 

Diversen      1451,52             2112,83 

Eindsaldo                              6151,26                 6369,42 

                      €10.882,12       € 11.569,15 

 

Mededeling van de penningmeester. 
Bij diegenen die Plaatselijk Belang gemachtigd hebben tot automatische afschrijving  
wordt de contributie van het jaar 2010 (€ 9.00) in mei-juni van betreffende rekening 
geïncasseerd. 
 
Vriendelijke groet,   
Wieke Limburg 
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Jaarverslag 2009-2010 

Na de ledenvergadering van 16 maart 2009 zijn er in ons bestuur geen wisselingen 
geweest.  
Wij vergaderen één keer per maand en dan wel op de eerste maandag van de maand. 
Wij hebben een taakverdeling gemaakt zodat een ieder zijn specialisatie krijgt. 
 
M.Visch : Voorzittter, culturele zaken. 
W.Limburg : Penningmeester, fin.zaken, ledenadministratie, 
                       aanvragen subsidies, jeugdzaken.                      
F.Hylkema : Secretaris, overleg gemeente,  
                       ledenadministratie. 
J.Stegenga : Vice-voorzitter, contacten buurtvereniging, 
                       Oranjevereniging, en instanties. 
 S.Roosma : Overleg orgaan Friesche IJsselmeerkust. 
G.Bokma : Bestuurslid dorpshuis, aanspreekpunt  
                       gemeente, contact recreatie. 
C. de Jong : Bestuurslid A.C.O., beheerder dia‟s, foto‟s, 
                       website, redactielid, Pompeblêd  
                       ledenadministratie. 
G.Walinga : Verkeerszaken, ouderenbeleid, vlaggenist, 
                       zorg voor eigendommen.  
G.Liefhebber : Redactielid Pompeblêd bestuurslid Hege 
                       Gerzen..  
 
It Pompeblêd. 
Ons kwartaalblad waarin we onze leden proberen op de hoogte te houden van alles 
wat betrekking heeft op ons dorp. In de redactie zitten dit jaar W .Limburg, C .de 
Jong,  
G. Liefhebber en de heer J. Twijnstra. 
De heer Oosterveld en mevr. Visser hebben  dit jaar afscheid genomen van de 
redactie, hierdoor heeft C. de Jong de taak op zich genomen om de opmaak van het 
Pompebled te verzorgen   
Dit jaar is er doorgezet met actief leden werven door mevr. 
G. Liefhebber en mevr. R. Agricola. Dit is een groot succes, we kunnen dit jaar 50 
nieuwe leden bijschrijven. 
 
MFC Oudemirdum 
Het nieuwe stichtingsbestuur MFC Oudemirdum, waarin zitting hebben leden van 
dorpshuis ‟t Klif, SV NOK, Plaatselijk Belang Oudemirdum en gemeente G/S, hebben 
het afgelopen jaar veel vergaderd, om een nieuw plan te maken voor een nieuw MFC. 
Op de huidige plek van het oude dorpshuis. 
Zij moesten met een goed plan van aanpak  komen, die de raad moest doen  
besluiten om het miljoen (die nog nodig was naast het al toegezegde ½ miljoen) 
beschikbaar te stellen. Afgelopen 9 februari 2010 kwam hier het antwoord op in de 
raadsvergadering. Het college was unaniem voor het beschikbaar stellen van het 
miljoen. 
Gelukkig, nu kan de werkgroep verder de plannen uitwerken! Het staat er nog niet, 
maar er komt een mooi MFC in Oudemirdum 
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Hege Gerzen. 
Per  januari valt de Hege Gerzen weer onder het beheer  van de gemeente, niets ten 
nadele van de stichting die de laatste jaren goed werk heeft verricht. 
Het stichtingsbestuur blijft wel bestaan, maar dan in de vorm van ambassadeur. 
Om de openingstijden wat te verruimen is men bij de gemeente bezig om het 
convenant op te rekken. 
  
 Website. 
Catharinus de Jong zorgt voor een actuele website. Alle activiteiten en 
“nieuwtjes”zijn hier te lezen. 
Ook ons Pompeblêd staat er elke keer op. www.oudemirdum.nl. 
 
B&W bezoek 
Op 7 December 2009 hebben we ons jaarlijks B&W bezoek gehad. Verschillende 
actuele zaken zijn aan de orde geweest. 
O.a. de Hege Gerzen, zandwinning in IJsselmeer, parkeren in Oudemirdum, 
.woningbouw,  enz. 
 
Tafeltje Dekje 
Na 25 jaar is Tafeltje Dekje gestopt met het verzorgen van maaltijden, dit doordat 
de kosten te hoog waren  en het aantal maaltijden beperkt was. 
Talma Hiem in Balk verzorgt nu de maaltijden. 
Om een goede overgang te regelen hebben de vrijwilligers zich bereid verklaard om 
de bezorging te blijven doen.  
 
Oud en Nieuw viering 2009-2010. 
De oudejaarscommissie heeft samen met ons een gezellig samenzijn georganiseerd 
bij dorpshuis It Klif. Elkaar een “Gelukkig Nieuwjaar”wensen onder het genot van 
een glaasje warme glühwein en gezellige vuurkorven Velen hebben hier gebruik van 
gemaakt. We kunnen terug zien op een geslaagde jaarwisseling. Op de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente werd Oudemirdum zelfs als voorbeeld 
aangehaald. Een compliment voor de oudejaarscommissie en de jeugd.  
 
Verdere activiteiten. 
Communiceren met gebiedsgebonden werken 
Overleg met zusterverenigingen plaatselijk belangen  
Meewerken avondvierdaagse 
Meewerken dodenherdenking ( krans en gedicht ) 
Bijwonen verg. zandwinning 
Bijwonen verg. sportbeleid 
Bezoek aan campus 
Volgen van cursussen 
Nieuwjaarsreceptie gemeente 
etc.etc 
 
Er is weer veel gecommuniceerd en gediscussieerd. Veel plannen zijn er gemaakt en 
zullen de komende tijd nog gerealiseerd moeten worden. Een helpende hand van 
jullie als leden is zeer welkom. Voor het afgelopen jaar hartelijk bedankt voor jullie 
hulp en voor het komend jaar  rekenen we weer op u en jullie. 
 
F. Hylkema, secr. Plaatselijk Belang Oudemirdum 
 
 
 

http://www.oudemirdum.nl/
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Houtoogst in het Jolderenbosk. 
Op een dag wordt de idylle van rust ruw verstoord in het Jolderenbosk. 
Binnenkort zijn er ronkende motorzagen te horen, zo rond de 500 kuub hout zal  
hier worden gezaagd. Het gaat hoofdzakelijk om Beuk wat inlandse eik en een 
enkele Douglas. De houtkap vind plaats in het deel bos, globaal gezien tussen het 
eerste pad na de uitkijktoren en het fietspad. Het zal tijdens en na de oogst op een 
ravage lijken. Toch is kappen noodzakelijk om een bos gezond te houden en om de 
natuur betere kansen te geven. Gelukkig herstelt het bos zich snel en na een paar 
jaar ziet het er zelfs al veel mooier uit. 
Bomen kappen voor een beter bos. 
De bomen die hier ingeplant zijn door de mens,  zijn tussen de 40 en 60 jaar oud. 
De laatste 25 jaar is hier in dit deel bos niet meer gedund.   
Het deel bos wat uitgedund zal worden is, wat wij in vaktaal noemen, boven in, in 
sluiting. De kruinen van de bomen groeien in elkaar, met andere woorden er is 
ruimte gebrek. Als bomen geen ruimte meer hebben, zijn ze in strijd met elkaar om 
het benodigde licht (zonnestralen) op te vangen. Dit houd  in dat de bomen die niet 
genoeg zonlicht krijgen ook onherroepelijk doodgaan. De ene bomen soort  is 
sterker  dan de andere. Zonder ingrijpen zou het hier op den duur een eenzijdig 
Beukenbos worden zonder onderbegroeiing, ook vind er hier dan geen verjonging 
meer plaats. 
Gevarieerd en sterker bos.  
Door uitdunning, krijgen de overblijvende bomen meer ruimte. Op de open plekken 
waar licht op de bodem valt, grijpen planten, struiken en jonge boompjes hun kans. 
Zo ontwikkeld zich een gevarieerd bos met bomen van verschillende soorten en 
leeftijden door elkaar.  
 
Kappen is vakwerk.   
Bomen kappen gebeurd nooit lukraak er gaat een zorgvuldige planning vooraf. Er 
worden toekomst bomen geselecteerd, deze worden gekozen op kwaliteiten voor 
natuur, recreatie of houtproductie. Wij gebruiken onze vakkennis om een goed en 
afgewogen keuze te maken. 
Duurzame Bosbeheer en duurzame grondstof. 
Staatsbosbeheer heeft het FSC keurmerk, wat inhoud dat het hout afkomstig uit 
deze bossen voldoet aan de hoogste eisen op ecologisch, sociaal en economisch 
gebied. 
Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat we een deel van de eigen houtbehoefte 
kunnen voorzien, zodat kostbare bossen (oerwouden) elders gespaard kunnen 
worden. 
De opbrengst van het hout komt weer volledig ten goede voor het bosbeheer in 
Gaasterlân, zoals natuurbeheer, recreatie en natuureducatie. 
Afsluiting van wandelpaden en gevaar. 
Tijdens deze houtoogst zullen sommige wandelpaden waar geveld en gesleept 
wordt tijdelijk worden afgesloten. Daarnaast zullen een aantal paden, vooral bij nat 
weer, minder goed begaanbaar zijn. Wij vragen u hier begrip voor. Na dat het hout is 
afgevoerd zullen deze paden weer opgeknapt worden.  
Daarnaast en dat zult u ook wel begrijpen is het levensgevaarlijk om tijdens het 
zagen het bos in te gaan. Ook daar waar omgezaagde bomen in het bos liggen is het 
gevaarlijk, soms hangen er losgescheurde takken in de bomen die naar beneden 
kunnen vallen. Ook kunnen bomen als je er b.v. op loopt zo beginnen te rollen. 
Waarschuw ook uw kinderen hiervoor. 
Voor inlichtingen, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij boswachter,  
Goasse Hylkema  Staatsbosbeheer in Súdwest Fryslân  
De Houtwâl 2, 8567 HN Oudemirdum, tel: 0514 -571600 of 06-53767459  
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Boerderij Kleurrijk in Oudemirdum, een droomplek! 
Nog even! en dan kunnen de bewoners van Boerderij Kleurrijk hun intrek nemen. 
Aan de Boegen in Oudemirdum wordt de boerderij op nummer 2 geschikt gemaakt 
voor wonen, logeren, werken en recreëren voor kinderen en jongeren met een 
beperking. Aan de voorzijde van de boerderij gaan vijf jonge mensen wonen, achter 
is er plek voor acht logees. In weekenden en vakanties kan er dus volop worden 
gelogeerd. Overdag zijn er twaalf werkplekken voor mensen die letterlijk en 
figuurlijk hun handen uit de mouwen willen steken. De aangebouwde serre, in de 
vorm van een hooiberg, zal gebruikt worden als ontmoetingsruimte. Hier kan thee 
gedronken worden met eventueel wat lekkers er bij voor mensen uit de omgeving, 
recreanten, bezoekers, vrienden, familie enz. Op het terrein rondom de boerderij 
worden nog dit jaar een paardenstal, activiteitencentrum/winkel met twee ateliers, 
een aangepaste speel- en belevingstuin, moestuinen, theater en een kinderboerderij 
gerealiseerd. 
Boerderij Kleurrijk is een initiatief van Hélène Thibaudier. Zij heeft vanuit een 
eerder ouderinitiatief voor logeren, “Stichting Apart”, gewerkt aan haar droom. Met 
haar creativiteit en tomeloze inzet en energie en de inzet van een enthousiaste 
groep professionals en vrijwilligers kan er een plek worden gemaakt voor iedereen. 
Een plek waar het eigene van mensen het uitgangspunt is, waar men zichzelf kan 
zijn. Er is respect voor mensen, dieren, natuur en alles daar om heen. Mensen met 
een beperking krijgen de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren, te 
genieten en te “groeien”. 
Boerderij Kleurrijk is een onderdeel van de JP van den Bent stichting. Deze stichting 
is een AWBZ-erkende organisatie en is verantwoordelijk voor de zorg en 
dienstverlening. 
Woon Friesland is eigenaar van het terrein en de gebouwen. Naast de JP van den 
Bentstichting en Woon Friesland is er nog een Stichting actief. De Stichting Vrienden 
van Kleurrijk stelt zich ten doel om mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar 
te brengen en om speciale activiteiten en vele extra‟s te organiseren wat recreëren, 
logeren, wonen en werken op Boerderij Kleurrijk zo bijzonder maakt. Deze stichting 
is o.a. verantwoordelijk voor de inrichting van het buitengebeuren. Het grootste 
gedeelte van de kosten wordt gedekt door subsidie van de provincie Friesland. 
Tevens wordt dit project ondersteund door de Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind, de Stichting Albertus Waayer Fonds, Stichting Woudsend en zijn 
er vele mensen die in welke 
vorm dan ook hun steun 
geven 
Ook u kunt de Stichting 
Vrienden van Kleurrijk 
steunen door bijvoorbeeld 
een “Kleurrijke Vriend” te 
worden. Kijk op 
www.boerderijkleurrijk.nl 
voor meer informatie. 
 
Op dit moment wordt er 
flink doorgewerkt aan de 
afwerking van de boerderij. 
De oplevering zal naar 
verwachting begin februari 
2010 zijn. 
Oudemirdum, we komen er 
aan! 
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De Kleurplaat.... 
 
De winterkleurplaat kon je inleveren bij slagerij De Vries. Heb je jouw kleurplaat 
zien hangen? Het zag er geweldig uit, de slager heeft na een moeilijke beslissing de 
volgende winnaars bekend gemaakt; 
1)  Anja Drenth, Lege Leane 16, 11 jaar 
2)  Jorinda Hendriks, Kerkstr. 11. 6 jaar 
3)  Roan de Vries, De Brink 22, 2 jaar, 
 
De winnaars kunnen hun prijsje ophalen bij Slagerij de Vries. 
 
De lentekleurplaat kun je inleveren bij  
kapsalon Grytsje. 
 
Veel plezier met kleuren! 
 
 
 
Zet je naam er op en lever hem in bij Kapsalon Grytsje!! 
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Naam  ......................................................................... 
 
Adres .......................................................................... 
 
Leeftijd...............jaar 
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Puzzelcompetitie 2009 
En dat was de laatste puzzel van 2009. 

De oplossing; 

“Tijd van Sint en Kerstman” 
Gelukkig weer heel veel goede oplossingen, ook de sudoku werd weer veelvuldig 
ingeleverd. 
Aangezien dit de laatste puzzel van het jaar was zijn er weer prijswinnaars 

getrokken uit  de categorieën; 
20 punten; Mevr. A. de Jong Marderleane 13 

15 punten; Mevr. D. Gijzen-Andela De Bugel 19 
10 punten; Mevr. J. Meijers Fonteinwei 10 
  5 punten; G. Kelderhuis de Lysterfanger 7 

 
En voor de sudoku is de volgende winnaar uit de bus gekomen; 

Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 
De prijswinnaars ontvangen binnenkort hun prijs. 
 

De oplossing voor de nieuwe puzzel graag inleveren 

voor 1 mei. 
Gezien het feit dat de puzzel in het vervolg weer door 
Jelle Twijnstra wordt verzorgt, 

Volgt hier het nieuwe inleveradres; 
 
Jelle Twijnstra 

Jan Schotanuswei 9 
8567 LA OUDEMIRDUM 

E-mail;   drs.jelletwijnstra@ziggo.nl  
 

 

De stand na de 4e  puzzel; 
20 punten 

Mevr. A. Schotanus-Muizelaar Oude Balksterweg 4 
Mevr. N. Draaijer-Boersma De Grintfisker 9 

Dhr.   B.J. Smink Oude Balksterweg 3 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 

Mevr. H. Walinga-Folkertsma Gaestwei 17 
Mevr. H. L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6 

Dhr.   J. Twijnstra Jan Schotanuswei 9 
Mevr. T.M. De Boer-Verhulst Wyldpaed 4 
Mevr. B. de Vries-v/d Goot Gaestwei 21 

Dhr.   G. van der Goot Skouleane 1 
Dhr.   F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 

Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Dhr.   P. Strikwerda Lege Leane 26 
Mevr. R. Bovee-Luinenburg De Brink 11 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 

Mevr. A. de Jong Marderleane 13 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 

Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. E. Dankert Stobberoeier 1 
Mevr. A Keulen-de Vries Fonteinwei 8 

 
15 punten 

Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9 
Mevr. J. Stegenga-Ruiter Roune Leane 9 
Mevr. K. Visser-Folkertsma Jan Schotanuswei 56a 

Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 
Mevr.  A. van der Veer Fonteinwei 4 

Mevr. D. Gijzen-Andela De Bugel 19 
 
10 punten 

Mevr. J. Meijers Fonteinwei 10 
Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  Koudum 

Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
 

 
5 punten 
Dhr.   K.L. van Ommen Lege Leane 25 

Dhr.   D. Muizelaar Jan Schotanuswei 62 
Mevr. S. Veninga Balk 

G. Kelderhuis de Lysterfanger 7 
 

De uitslag na de 4e  Sudoku 

4 punten; 
Mevr. M. van Tol Skouleane 8 

Mevr. G. Witteveen Hunningspaed 23 
Mevr. A. de Jong Marderleane 13 

Dhr.   I. Rienstra Grindfisker 16 
Mevr. Tj. Ruiter-Schra Fonteinwei 19 
Dhr.   B.J. Smink Oude Balksterweg 3 

Dhr. G. Bovee De Brink 11 
Dhr. P. Strikwerda Lege Leane 26 

Mevr. A. Klompmaker de Ikebosker 27 
Dhr. F.J. Kooistra Beukenlaan Z22 
Mevr. H.L. Schilstra-Boomsma Liemdobben 6 

Mevr. H. Walinga- Folkertsma 
Mevr. J. Bakker-v/d Broek Lege Leane 17 

 
3 punten; 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker Jan Schotanuswei 58 

Mevr. D. Gijzen-Andela 
Mevr. J. de Jong-Hoekstra Liemdobben 9 

Mevr. J. Stegenga-Ruiter Roune Leane 9 
 
2 punten; 

Mevr. J. Meijers Fonteinwei 10 
Mevr. J. van Delden-Vlastuin de Bugel 20 
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Mej.   Baukelien Westra 

 
1 punt; 

Mevr. J. Zeldenrust-Bosch  Koudum 
Mevr.  K.L. van Ommen Lege Leane 25  
G. Kelderhuis de Lysterfanger 

LENTE SUDOKU 
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Lente Puzzel 

HORIZONTAAL  
1 deftige danspartij, 6 zaklantaarn, 11 netto, 12 aspotje, 14 drank, 15 titel, 17 vogel 19 Japanse munt, 
20 noot, 21 dwaas, 23 speelgoed, 26 soort sluis, 27 schaften, 28 toneeltoerusting, 
 29 samengevat, 30 opwekkend middel, 31 verslag, 33 uitroep, 34 Arabische vorst, 36 februari (afk.), 
38 jonge knul, 40 kledingstuk, 42 bloeiwijze v.e. wilg, 44 Turkse rijst, 46 regenjas, 47 akker, 
 48 losgeraakte draad, 50 geur, 53 katachtig roofdier, 54 lief meisje, 57 muziekritme,  
59 Arabische titel, 60 troefkaart, 62 almaar, 65 voordat, 67 wagenkap, 68 wezenlijk, 69 sneeuwhut, 
70 landmaat, 71 beroep, 73 oude vochtmaat, 74 soort Onderwijs (afk.), 75 daarenboven, 76 uithoek, 
78 symbool nikkel, 79 wijnsoort, 80 jongensnaam, 82 bitter vocht, 84 uitgekookt, 85 verroest.  
VERTICAAL  
1 zalig, 2 politieke partij, 3 terreinfiets, 4 deugniet, 5 lutetium (afk.), 6 symbool zink, 7 schijnvrucht, 
 8 linie, 9 Algemeen Nederlands, 10 zedelijk overwicht, 13 manege, 16 steenmassa, 18 opdracht, 
 19 hoofdengel, 20 vreemde, 22 mythologische tovenares, 24 inwoner van Ierland, 25 halsbont,  
26 type, 31 zeer belangrijk persoon, 32 poreus, 35 knoopwerk, 37 bedrukte, katoenen zak- doek,  
39 ijverig, 40 bladvezels v.d. agave, 41 rijtuig, 43 eenheid van arbeid, 44 golfterm, 45 neergang, 
 49 deel v.e. zeilboot, 50 vleierig, 51 dun, opgerold wafeltje, 52 aan- en afvoertroepen (afk.),  54 
berichtje per telefoon, 55 Griekse letter, 56 heersende mening, 58 achteruit,  
59 binnenste ve. sigaar, 61 Europese munt- eenheid, 63 steensoort, 64 belofte, 66 enthousiasme, 
 71 niettemin, 72 bevlieging, 75 voetbalclub, 77 stapel, 79 schoolonderzoek, 80 lengtemaat,  

81 nieuwe rekening, 83 luitenant.   
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Beste mensen van Oudemirdum, 

 
De meeste sneeuw en kou hebben we alweer achter de rug en de voorbereidingen 
voor Koninginnedag 2010 zijn alweer in volle gang. 
De tent en de band zijn geregeld, de jaarvergadering achter de rug, de overige 
activiteiten zijn ook al verzonnen en de planning voor onze feestweek is klaar. 
 
Feestweek? Ja, eens in de 5 jaar wordt er een week lang diverse activiteiten 
georganiseerd. We zijn alweer 2010, dus wij hebben een leuk programma in elkaar 
gedraaid met voor elk wat wils. 
 
We beginnen op Koninginnedag en sluiten de activiteiten af met een feest in de tent 
op zaterdag 8 mei. De band Groove Department zal die avond voor ons optreden. 
Deze geweldige band bestaat uit 9 man/vrouw en zij spelen het dak eraf! Vorig jaar 
waren zij o.a. in Oudega bij Bokkepop te zien en ook tijdens de Sneekweek hebben 
ze opgetreden. Tijdens de finale van de landelijke talentjacht: Clash of the 
Coverbands stonden zij in de finale! De moeite waard om naar te komen kijken en 
lekker mee te dansen en zingen!! 
 
Dit jaar wordt er tijdens Koninginnedag een “gewone” optocht georganiseerd. 
Om deze door te laten gaan hebben wij minimaal 6 grote optochtwagens nodig. 
Onze optocht staat in de omgeving goed bekend. Er komen veel mensen op af. De 
wagens zijn altijd erg mooi en bijzonder. Het is iedere keer weer een verrassing wat 
de wagenbouwers hebben verzonnen. 
 
Tijdens de jaarvergadering van 18 januari jl. zijn er door de aanwezige leden diverse 
onderwerpen aangedragen. Uit de stemming is als populairste uit de bus gekomen: 
Oudemirdum in de jaren „60/De middenstand van toen. 
Het bestuur hoopt uiteraard dat er weer veel mooie en creatieve aanmeldingen 
binnenkomen. Het is altijd leuk om terug te kijken en voor velen zal het een stukje 
herkenning zijn om de winkeltjes/middenstanders van toen te zien herleven tijdens 
onze optocht. 
 
De aanmelddatum is tijdens de ledenvergadering gesteld op 1 maart 2010. Indien er 
niet voldoende aanmeldingen zijn voor grote wagens (minimaal 6), kan de optocht 
helaas niet doorgaan. Omdat dit stukje voor die datum geschreven is, kan ik u hier 
nog niet melden of de optocht doorgaat.   
De kleine wagens en lopers kunnen zich nog wel opgeven, dit kan voor 1 april bij 
Anneke Witteveen via 
 e-mail: witteveen01@hetnet.nl 
 
Gaat de optocht niet door, dan zullen alle activiteiten om 10.30 uur beginnen. Wij 
gaan ervan uit dat dit niet zal gebeuren!! U wordt hiervan 
uiteraard op de hoogte gehouden! 
 
De dag wordt verder gevuld met kinderspellen, de 
fietspuzzeltocht, vrijmarkt, ‟s avonds herhaling van de 
optocht en ter afsluiting van de dag het feest in de tent m.m.v. 
Waterstad FM!  
 

 
 

mailto:witteveen01@hetnet.nl
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Overzicht van de feestweek 2010: 

Vrijdag 30 april: 
Koninginnedag met optocht (onder voorbehoud), kinderspellen, vrijmarkt, 
fietspuzzeltocht, ‟s avonds herhaling optocht (onder voorbehoud) en feest in de tent 
met Waterstad FM 
Zondag 2 mei:        Kerkdienst in de tent 
Dinsdag 4 mei:       Dodenherdenking 
Woensdag 5 mei:    Zeskamp 
Donderdag 6 mei:  Cabaretmiddag in de tent m.m.v. Teake v.d.  
                               Meer en Griet Wiersma 
Vrijdag 7 mei:         Playbackshow in de tent 
Zaterdag 8 mei:      Feestavond in de tent m.m.v. Groove  
                               Department 
 
Aanmeldingen voor de zeskamp voor 15 april 2010 bij: 
Jaap Ovelgönne, tel: 571151 of mail: j.ovelgonne@planet.nl 
Aanmelden mag individueel (u wordt dan ingedeeld) of per groep. De groep moet 
bestaan uit 6-8 personen, minimum leeftijd 14 jaar. Tip: niet alleen de spieren, maar 
ook de hersenen dienen te worden gebruikt!! 
Aanmeldingen voor de playbackshow voor 25 april bij: 
Monique Samplonius: 572133 of mail: monique.samplonius@hetnet.nl 
De playbackshow is bedoeld voor jeugd en volwassenen. 
Het definitieve programma wordt in de loop van april huis-aan-huis verspreid. 
Iedereen veel plezier en gezelligheid toegewenst bij alle activiteiten, zowel voor de 
deelnemers als de toeschouwers!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum e.o. 
 
Botsy Stegenga  Monique Samplonius 
Anneke Witteveen  Jaap Ovelgönne 
Sietse Schilstra  Sjirk Tiemersma 
Age Witteveen  
 
 
 

Van de redactie tafel, 
Zoals in het vorige nummer van het Pompeblêd reeds vermeld, heeft Alie Visser de 
redactie verlaten en is Jelle Twijnstra teruggekeerd in de redactie. 
Vanuit de redactie zou ik Alie hartelijk willen bedanken voor haar inzet, we hebben 
binnen de redactie afscheid van haar genomen met een presentje. 
Verder zou ik Jelle welkom terug willen heten in de redactie, blij dat we weer van 
zijn kennis kunnen genieten. Door deze wisseling van de wacht zijn de taken binnen 
de redactie wat verschoven; Jelle doet vanaf nu weer de puzzel, Wieke heeft de 
kleurplaat op haar genomen, en ondergetekende heeft de opmaak en eindredactie 
op zich genomen. 
 
Catharinus de Jong 
 

 
 

mailto:j.ovelgonne@planet.nl
mailto:monique.samplonius@hetnet.nl
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Passieconcert, „IK BEN‟ met koor, solisten en 
harmonieorkest 
Op zondag 28 maart 2010 wordt het Passieconcert „IK BEN‟, in de Paadwizer te Balk, 
twee keer uitgevoerd.  
Het eerste concert begint 17.00 uur, het tweede om 20.00 uur. 
Dit werk is gecomponeerd door de Amerikaan David T. Clydale  voor koor, solisten 
en harmonieorkest. Nico Griffioen heeft er de Nederlandse teksten bij geschreven.  
Streekharmonie Concordia Balk,voert het concert uit met het Interkerkelijk 
Streekkoor en Strong, beiden uit Oudemirdum. 
De solisten komen uit deze streek. 
Martin de Jong is deze  middag en avond onze pianist. 
De algehele leiding is in handen van de dirigenten Thijs Oud en Harm van Zuiden. 
Kaarten te bestellen bij leden van koor en orkest  en bij  boekhandel de Jong in Balk. 
Kaarten  € 7.50 in voorverkoop. Aan de zaal € 10,-  
Kinderen tot en met 12 jaar gratis. 

 
 
 
Eerlijk handelen, samen doen! 
WOORD & DAAD ORGANISEERT EEN ZANGAVOND 
Het comité van de stichting Woord & Daad organiseert een zangavond voor het 
project: Eerlijk handelen, samen doen! Aandacht voor Eerlijke handel is er al 
tientallen jaren. De internationale handel is complex. Er is geen ‘kant-en-klare 
oplossing’ voor de meeste dilemma’s. Eerlijke handel is heel breed en we hebben er 
zelf ook dagelijks mee te maken. Handelen wij altijd fair? Vandaar de term „Eerlijk 
handelen‟. Zo wil Woord en Daad armoede bestrijden op een eerlijke Bijbelse manier 
in derde wereldlanden. 
 
De zangavond voor dit project wordt gehouden in de Fontein Kerk aan de Kerkstraat 
in Oudemirdum op D.V. 13 maart 2010.  Aanvang is om 19:30 uur. Het 
Noorderjongerenkoor uit Drachten zal voor ons zingen en Cantate Domino uit 
Oudemirdum. Tussendoor kunt u luisteren naar een muzikaal intermezzo van orgel 
met dwarsfluit. In een appelwoord zal iemand van de stichting Woord en Daad 
spreken over dit thema. 
Er is een collecte en na afloop kunt u koffie en thee of frisdrank met koek tegen een 
kleine betaling krijgen. Ook is er een verkooptafel aanwezig met allerhande spullen 
en mooie fotokaarten met postzegels.  
Graag zien we u op deze avond, allen hartelijk welkom! 
Comité Woord & Daad Gaasterland – Sloten 
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Mergelbult 

Vlakbij het Oudemirdumer Klif en de Hege Gerzen ligt midden in een weiland een 
merkwaardig heuveltje. Het heuveltje is begroeid met meidoorns en heet in de 
volksmond „de mergelbult‟. De mergelbult is een overblijfsel van de mergelwinning 
die hier omstreeks 1900 plaatsvond. 
Ook op andere plaatsen in Gaasterland is in die tijd naar mergel gezocht, onder 
meer op het Rode Klif en bij Harich. 
De belangstelling voor mergel vloeide voort uit de toepassingsmogelijkheden van dit 
gesteente. 
Mergel, een mengsel van klei en fijn verdeelde kalk, kan als kalkmeststof worden 
gebruikt om verzuring van landbouwgrond tegen te gaan. Of het zoeken naar mergel 
bij het Oudermirdumer Klif veel heeft opgeleverd is niet bekend. Het opvallende 
heuveltje is de storthoop van de graverij. 
 
Uit: Zwerven door Gaasterland van: Bauke Boersma / Marcel Hectors 
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Een vereniging voor jou! 
Die zaken regelt waar je liever niet over nadenkt. 

 
Lidmaatschap van de meeste verenigingen geven je plezier of uitdaging: 
sport, ontspanning of contact met anderen. Er is echter in Oudemirdum 
ook een vereniging met een heel ander doel: niet voor eigen plezier, maar 
voor het ontzorgen van je nabestaanden bij overlijden. Memento Mori, 
oftewel de begrafenisvereniging, kan voor iedereen in Oudemirdum de 
gehele uitvaart verzorgen. Geen onbekenden van buitenaf, maar met eigen, 
vertrouwde gezichten om je heen in een zware periode. 
 
Het is heel makkelijk om lid te worden: een telefoontje naar 
penningmeester Tinus Muizelaar en je bent gegarandeerd van een goed 
verzorgde uitvaart en ontzorging van uw familie en vrienden. Mocht je 
meer willen weten, neem gerust contact op met een van de bestuursleden, 
of bezoek de jaarlijkse ledenvergadering in hotel Boschlust op 15 maart 
(aanvang 20.00 uur). Ook staat er informatie op www.oudemirdum.nl 
onder „verenigingen‟. 
 
Mocht je nog niet lid zijn: we horen graag van je! 
 
Ruurd Hans de Boer 
Tinus Muizelaar (tel: 571663) 
Mijs Bruinsma 
Joop de Vries 
Lucas Westra 

 
 

 

De Hersenstichting bedankt 
gevers en vrijwilligers   
 
Van 1 tot 6 februari ‟10  vond in Oudemirdum e.o. 
de collecte voor de hersenstichting plaats. In barre weersomstandigheden 

van sneeuw en gladde wegen. Maar het resultaat is geweldig een mooi bedrag van  € 
1098.00. De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek  om zo een 
bijdrage  te leveren aan de verschillende hersenaandoeningen.  Onder andere  
A.D.H.D., beroerte, dementie, enz. enz.  
Hebt U de collectant gemist (wat mogelijk is) dan kunt U als nog Uw bijdrage storten 
op Giro nr. 860 Den Haag . 
Nog een extra bedankje voor alle collectanten die dit mede mogelijk hebben 
gemaakt. 
 R.K.Agricola v.d. Werf. 
 

 
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Devies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trappistenorde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Rome
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beker_(voorwerp)
http://www.oudemirdum.nl/
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(Schade) Jaarwisseling 2009-2010  
 
Ook deze keer weer de complimenten aan de burgers en de jongeren die na het 
afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of een dag daarna hebben 
opgeruimd. 
De jaarwisseling is in de Gemeente Gaasterlân-Sleat, in het algemeen, rustig 
verlopen. Hierdoor was er ook minder schade als gevolg van vernielingen. Vorig jaar 
was de schade de helft van het jaar daarvoor. We hopen dat deze trend zich 
doorzet. Voor en tijdens de jaarwisseling zijn 8 kom- en verkeersborden door 
vuurwerk vernield. Vorig jaar nog 16 stuks en het jaar daarvoor 53. De schade aan 
borden bedraagt, excl. herstelwerk, alleen al € 694,--. Opvallend was dat de meeste 
verkeersborden al een aantal dagen voor de jaarwisseling door vuurwerk waren 
vernield. De schade, van de jaarwisseling, die nu bekend is bedraagt voor de 
Gemeente Gaasterlân-Sleat al € 4543,73. Nog een fors bedrag. Met dit geld kunnen, 
in onze gemeente, ook veel ander leuke dingen gedaan worden.   
In Oudemirdum is, net als vorig jaar, alles goed verlopen. Plaatselijk Belang 
Oudemirdum had rond het dorphuis verschillende festiviteiten georganiseerd. 
Geweldig zoals het gegaan is, zo kan het dus ook. Oudemirdum heeft van de 
jaarwisseling één groot feest gemaakt zonder vernielingen of overlast. Op de 
Kerkstraat heeft iemand vloerbedekking in de brand gestoken. De restanten zijn aan 
de kant geschoven en worden opgeruimd en afgevoerd. De kosten hiervan bedragen 
€ 195,--. Vloerbedekking afvoeren nasar het Kringloopstation in Balk was goedkoper 
geweest. 
 
Gemeente Gaasterlân-Sleat 
K. Knobbe 
Contactfunctionaris 
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Eerlijk handelen, samen doen! 
WOORD & DAAD ORGANISEERT EEN ZANGAVOND 
 
Het comité van de stichting Woord & Daad organiseert een zangavond voor het 
project: Eerlijk handelen, samen doen! Aandacht voor Eerlijke handel is er al 
tientallen jaren. De internationale handel is complex. Er is geen „kant-en-klare 
oplossing‟ voor de meeste dilemma‟s. Eerlijke handel is heel breed en we hebben er 
zelf ook dagelijks mee te maken. Handelen wij altijd fair? Vandaar de term „Eerlijk 
handelen‟. Zo wil Woord en Daad armoede bestrijden op een eerlijke Bijbelse manier 
in derde wereldlanden. 
 
De zangavond voor dit project wordt gehouden in de Fontein Kerk aan de Kerkstraat 
in Oudemirdum op D.V. 13 maart 2010.  Aanvang is om 19:30 uur. Het 
Noorderjongerenkoor uit Drachten zal voor ons zingen en Cantate Domino uit 
Oudemirdum. Tussendoor kunt u luisteren naar een muzikaal intermezzo van orgel 
met dwarsfluit. In een appelwoord zal iemand van de stichting Woord en Daad 
spreken over dit thema. 
Er is een collecte en na afloop kunt u koffie en thee of frisdrank met koek tegen een 
kleine betaling krijgen. Ook is er een verkooptafel aanwezig met allerhande spullen 
en mooie fotokaarten met postzegels.  
Graag zien we u op deze avond, allen hartelijk welkom! 
Comité Woord & Daad Gaasterland – Sloten 
 

 

De Pen 
Persoonlijk & Professioneel  
Even voorstellen... 
  
Marijke Kuiper, getrouwd met Jan heb een dochter en een zoon en 2 kleindochters 
en woon ruim 4 jaar hier in Oudemirdum.  
Werk 2 dagen in de week in Sneek bij de grote lappenwinkel Jan Sikkes Mijn hobby‟s 
zijn handwerken, machinaal borduren en computeren maar ik mag ook graag een 
kaartje leggen zoals het klaverjassen.   
De 'hobby machinaalborduren' liep aardig uit de hand. 
Zoekend naar de beste vorm om deze hobby meer structuur te geven ben ik in april 
2008 mijn eigen bedrijfje begonnen: Borduuratelier-Gaasterland  
Ik heb gemerkt dat ik het leuk vind om creatief bezig te zijn met stoffen, voor 
allerlei doeleinden en gebruik makend van alle technieken die ik mij de afgelopen 
jaren heb eigen gemaakt. Daarom doe ik ook kledingreparatie b.v. ritsen in zetten 
korter maken van broeken maar ook een kraag repareren bijna alles is mogelijk.     
Ik vind het van groot belang om klantgericht te werken. 
Dat betekent: geen vaste formaat maar samen zoeken naar dat persoonlijke 
waarnaar de klant zoekt. De mogelijkheden zijn daardoor schier eindeloos.  
Uiteraard is dit slechts een indruk. Voor meer informatie nodig ik u van harte uit om 
contact met mij op te nemen of langs te komen.    
Ik heb mijn atelier gewoon aan huis.  
 
Marijke Kuiper 
Jan Schotanuswei 26 
0514-571694 
mku26@home.nl 

http://www.borduuratelier-gaasterland.nl 

http://www.borduuratelier-gaasterland.nl/
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Bestuur Plaatselijk Belang Oudemirdum 

Voorzitter:   Marianne  Visch        De Flechtreed 18 
 Tel. 571522               8567 KC 
Secretaris:             Frido Hylkema          J.Schotanuswei 40 
 Tel. 605343              8567 LB 
Penningmeester:  Wieke Limburg          Stiendollen 26 
 Tel. 572355              8567 HT 
Vice voorzitter:    Jappie Stegenga        Roune Leane 9 
 Tel. 571852              8567 LK 
Leden: Gatze Bokma            Alde Buorren 5 
 Tel. 850796              8567 JG 
 Sikke Roosma           Oude Balksterweg 5 
 Tel. 571996              8567 HJ 
 Catharinus de Jong   Alde Buorren 24 
 Tel.571219               8567 LG 
 Gea  Liefhebber        De Flechtreed 14 
 Tel. 571960              8567 KC 
 Gerke  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:  
 
Wieke Limburg-Folkertsma      tel. 572355   
Gea Liefhebber   tel. 571960 
Catharinus de Jong     tel. 571219          
Jelle Twijnstra   tel. 571252 

Kopij voor het volgende nummer vóór 15 mei  bij de redactie,  

liefst per e-mail : pompebled@oudemirdum.nl 
of op adres                 Catharinus de Jong 

De Alde Buorren 24 
   8567 LG OUDEMIRDUM 

 

mailto:secretariaat@oudemirdum.nl
http://www.oudemirdum.nl/
mailto:pompebled@oudemirdum.nl

