
VAN DE BESTUURSTAFEL. 
 
Omdat onze voorzitter Marianne Visch enige tijd afwezig is krijgt u deze keer van 
mij, Fenna Keesman,  een verslag van de belangrijkste punten die besproken zijn op 
onze laatste vergaderingen. 

De jaarwisseling. 

Ook dit jaar hopen wij op een goede jaarwisseling. Vorig jaar is alles heel goed 
verlopen en de verwachting is dan ook dat het dit jaar wéér een plezierige 
jaarwisseling wordt. De Oudejaarsploeg en Dorpsbelangen hebben de hoofden weer 
bij elkaar gestoken en de taken verdeeld. Meer hierover leest u op een van de 
volgende bladzijden.  

De Oranjevereniging 

Met een delegatie van de Oranjevereniging heeft Dorpsbelangen ook contact gehad. 
De  onderwerpen waren:  
a. Hoe kunnen wij elkaar van dienst zijn, ondersteunen?   
b. Wat willen de bewoners van Oudemirdum met Koninginnedag?   
c. Hoe worden de 4 mei herdenkingen ervaren? 

 
Wat Koninginnedag betreft: Een groep bewoners mist de optocht. Maar er is 
eenvoudigweg voldoende animo nodig om een optocht te kunnen realiseren. En die 
animo wás er de laatste jaren niet. Voor volgend  jaar is er dan ook een alternatief 
programma bedacht.  Hoe dit programma eruit ziet laten wij graag aan de 
Oranjevereniging over om dat te vertellen. Wel wil ik u vanaf deze plek zeggen dat 
het een erg leuk programma is!!  Het ligt in de bedoeling, dat bij voldoende 
deelname, het jaar daarop wél een optocht georganiseerd wordt.  
De dodenherdenking op 4 mei wordt door ieder als waardig ervaren. Wijzigingen in 
de organisatie van de stille tocht en de herdenking bij het monument zijn dan ook 
niet op zijn plaats.      

De reünie. 

Zoals u weet wordt iedere vijf jaar een reünie georganiseerd voor alle oud-
Oudemirdumers. 2011 is het jaar waarop de volgende reünie plaats zou moeten 
vinden. Echter, zoals u weet, wordt in januari ons dorpshuis “It Klif” afgebroken en 
is het de vraag of het nieuw te bouwen dorpshuis op tijd klaar is om de gasten te 
ontvangen.  In overleg met de Reüniecommissie is daarom besloten de reünie van 
2011 naar  2012 te verzetten. De reünisten kunnen dan ook het nieuwe dorpshuis 
bewonderen en dat is natuurlijk erg leuk. 
 
U bent weer op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen die ons hebben bezig 
gehouden. Wanneer u dit leest heeft u waarschijnlijk het Sinterklaasfeest al gevierd. 
Ik weet niet hoe u erover denkt, maar mijn man en ik vinden dit een heel leuk feest, 
zeker nu wij het met onze kleinkinderen vieren! Het is een echte Hollandse traditie 
die we in ere moeten houden. De kerstman mag van ons in Amerika blijven!  
Over enkele weken is het Kerstfeest. Een heel ander feest. De manier waarop over 
Kerst gedacht wordt is, zoals u wel weet, heel persoonlijk. De manier waarop 
mensen met dit mooie feest omgaan dus ook. Hoe u ook het Kerstfeest gaat vieren:  
Wij wensen u fijne Kerstdagen toe en alle goeds voor het jaar 2011!  
 
 
 

 



De herders. 
 
De herders stonden in die nacht vooraan 
En de eenvoudigen, de minsten daar, verstonden 
Het grote wonder, raakten opgewonden 
Van woorden die niet eens werden verstaan. 
 
 
Men kent de namen van de mannen niet. 
Er staat geschreven dat er herders waren, 
Drie, vier of meer, maar na tweeduizend jaren 
Zijn zij nog steeds een dierbaar kinderlied. 
 
En het werd waar: de minderen zijn meer. 
Zij hadden geen geschenken meegenomen. 
De koningen zijn later pas gekomen, 
Maar herders knielden toen als eersten neer. 
 
Van tranen of van licht, de ogen blind, 
Gaven zij zichzelf als offerande. 
Met grote, ruwe moegewerkte handen 
Streelden zij zacht het nieuwgeboren kind. 
 
Namens het hele bestuur een hartelijke groet, 
Fenna Keesman-Rustenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De pen doorgegeven aan Broer en Doet v/d Zee 
Der waerd us frege om in stikje to skriuwen yn  it Pompeblêd no dat ha wy mar 
oannommen. 
Wy binne Broer en Doet van der Zee, en wenje no al hast wer 11 jier oan de 
Flechtreed en ha it der tige nei it sin 
Wy kaemen  fan Riis dat wie net sa fier. Broer is der berne en Doet komt fan 
Nijemardum no sitte wy der krekt tusken yn, mar toch it wie for us in hiele 
omskakeling. 
Wy hienen der in bouwbedriuw en it is der nog. Ien fan us jonges set it troch. Dit 
hûs ha  wy sels ek boud. Wy binne yn 1963 troud en ha 3 bern krigen 
Twa jonges en ien famke.  De jonges wenje beide yn Riis, en ús dochter wennet yn 
Den Haag. 
It wenne sa prachtig moai yn Riis  der op romte efter ûs hûs koene wy wiet hoe fier 
sjen yn de maitiid wiene der de fûgels yn de Riisterpolder faek hearden wy de grutto 
en nog sitte der elk jier in pear pearkes in prachtig gelûd wy hearden ek de koekoek 
geregeld yn it Riisterbosk. 
Mar ek de winters wiene der moai as der iis wie dan koenen wy moai de Riisterfeart 
út. Us bern waerden op de keukentafel opbound  en troch de tùn mei boerekoal 
hinne tild en se koene dan mar raek ride sels gyngen wy ek mei fansels.Us bern 
moasten nei Bakhúzen nei skoale ta en gyngen mei 5 en 6 jier al op de fyts der 
hinne,en sneins gyngen wy nei Himmelom nei  tsjerke  
Ien kear yn it jier hienen wy in gesellige dei yn Riis en waerd der wat for de bern 
organiseare en dan wie elts yn it spier en wy dyngen allegeare mei. 
Wy ha 7 pake en beppe sizzers krigen en pasten forhinne in soad op de earste jieren 
as wy hjir wennen ek nog mar no net mear.Sa no en dan nog ris in nachtsje sliepe. 
Wy geane ek geregeld nei Den Haag en geane dan graeg de stêd efkes yn en besjogge 
dan it ien en oar,  in besyk oan it Binnenhof en soms de Twadde Keamer bygelyks; 
ek binne wy  in  pear kear mei Prinsjesdag der west. 
Ek meie wy graeg fytse en nimme wy de fyts mei op de auto en binne dan yn oare 
kontreien,yn in fekansje binne wy alres by de Donau lans fytst. 
Sa binne wy  thús ek in soad oan de gong yn de tún , Broer mei graeg  hwat om piele 
yn syn hok en makket dan it ien of oar. 
Wy hope as wy nog lang op de Flechtreed wenje meie en diel út meitsje meie fan de 
Aldemardummer mienskip. 
 
De groetnis fan  
Broer en Doet van der Zee.  

 
 
Uitnodiging voor 50+ 
 
Houdt u van gezelligheid en een informatieve middag? 
Kom dan naar de ANBO-middag, die in de Treemter  in Balk wordt gehouden.  
Aanvang 14.00 uur. Toegang vrij. 
 
WOENSDAG 15 DECEMBER houden we weer onze gezellige middag. Dhr. Mindert 
Wijnstra, de rasverteller, uit Warns, zal onze gast zijn. 
Vanzelfsprekend zullen we weer het rad laten draaien met volop mogelijkheid om 
mee te doen!! 
We sluiten de middag weer af met een verzorgde koffietafel. 
Hier voor wordt een bijdrage gevraagd en is opgave gewenst. 
Info: secr. Jan de Vries. Tel. 60 36 14 
 



 
 
Bericht van de gemeente 
 
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. 
Dit scheelt de gemeenschap veel kosten. 
 

- 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 in tonnen zijn toegestaan: 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 brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt geen 
toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en worden beschouwd als een overtreding. 
 

- 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! 



Binnenzetten afvalcontainers. 
In verband met de jaarwisseling willen wij de inwoners van Gaasterlân-Sleat 
adviseren de afvalcontainers binnen te zetten, dit om mogelijke vermissing en 
schade van de afvalcontainers te voorkomen. 
Zoals ook al op de afvalkalender staat vermeld behoren de containers bij de woning 
en is de eigenaar bij vermissing of schade aansprakelijk. 
 
Oudejaarsnacht 
Plaatselijk Belang, De Oudejaarscommissie  en het Dorpshuis 
organiseren oudejaarsnacht van 12:00 tot 2:00 uur een gezellig 
samenzijn op de parkeerplaats bij het dorpshuis.  
Rond de vuurkorven en met muziek op de achtergrond kunnen we 
elkaar onder het genot van een drankje gelukkig Nieuwjaar 
wensen. Daarna is het dorpshuis open. 
 

Oudejaarsdag Carbidschieten op het parkeerterrein van NOK. Vanaf 14:00. 

Houd de jaarwisseling voor iedereen gezellig en denk om elkaar. 
 
Collecte Alzheimer Nederland succesvol 
 
Bunnik, november 2010   Alzheimer. Dementie. Een progressieve, ongeneeslijke 
hersenaandoening met een enorme gevolgen voor patiënten en hun naasten.   
Alzheimer Nederland zet zich al ruim 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Door het stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek, het verzorgen van voorlichting, bieden van 
ondersteuning en belangenbehartiging. Met 52 regionale afdelingen en meer dan 180 
Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik.  
Van 8 tot en met 13 november 2010 collecteerden weer zo‟n 25.000 collectanten in 
het hele land om het werk van Alzheimer Nederland mogelijk te maken. De collecte 
in Bakhuizen, Nijemirdum, Oudemirdum en Rijs heeft dit jaar € 1304,07 opgebracht.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Elke Nederlander heeft een kans van 1 op 5 om dementie te krijgen. De belangrijkste 
en meest bekende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is hard 
op weg volksziekte nummer één te worden. Nu al is dementie een van de duurste 
ziektes in Nederland en het toekomstscenario ziet er somber uit: een verdubbeling 
van het aantal patiënten tussen nu en 2050, tegenover een halvering van de 
beroepsbevolking. Zorgkosten nemen verder toe en nog meer mantelzorgers raken 
overbelast, waardoor mensen met dementie sneller opgenomen moeten worden in 
verpleeghuizen die nu al met wachtlijsten kampen. Wetenschappelijk onderzoek is 
het enige middel waarmee we dit toekomstscenario kunnen bestrijden. Daarvoor is 
veel geld nodig. 
  
Wilt u meehelpen in de strijd tegen dementie, geef u dan op als collectant. Het kost 
u maar twee uurtjes in onze collecteweek begin november. Als iedereen een stukje 
loopt en iedereen een beetje geeft kunnen we samen de strijd vol aangaan! 
U kunt zich opgeven bij:  
A. Schreppers-van Hengstum  
tel. 0514-572234   
of via www.alzheimer-nederland.nl 
 
 
 

http://www.alzheimer-nederland.nl/


 
 

KERSTCONCERT          
  
                         van het 

 
                            en         
            Strong (Streekkoor Jong) 
 
met  Engelse carols,  lezingen en samenzang 
op zondag, 19 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 uitgang. 
 
 
 
Puzzelcompetitie 2010-12-01 
 
De kruiswoordpuzzel van de derde ronde gaf geen problemen, maar ook deze keer 
werd de sudoku moeilijk gevonden. Toch viel het aantal goed opgeloste sudoku‟s 
nog best wel mee. 
Voor hen die voor het eerst mee gaan puzzelen het volgende: elke goede inzending 
van de kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en een correcte 
sudoku met één punt. Daar ons „Pompeblêd‟, zoals u weet, vier keer per jaar 
verschijnt, is de te behalen maximale score voor de kruiswoordpuzzels twintig 
punten en voor de sudoku‟s vier. 
Ook in de competitie van 2010 geldt dat niet beslist de maximale score gehaald 
hoeft te zijn om kans te maken op een prijs. Dus een keer geen tijd of anderszins 
verhinderd mee te spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid die u 
wel schikt, uw oplossing(en) van de puzzel(s) in! 
 
De stand na de herfst Kruiswoordpuzzel 
 
15 punten 
Mevr. J. Bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17 
Mevr. T.M. de Boer – Verhulst, Wyldpaed 4 
Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 
Mevr. N. Draaijer – Boersma, De Grintfisker 9 
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. A Keulen – de Vries, Fonteinwei 8 
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19 
Mevr. A. Schotanus – Muizelaar, Oude Balksterweg 4 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 



Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. M. Temming – van Tol, Skouleane 8 
Mevr. K. Visser – Folkertsma, Jan Schotanuswei 56a 
Mevr. B. de Vries – v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
 
10 punten 
Mevr. R. Bovee – Luinenburg, De Brink 11 
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
 
5 punten 
Mevr. A. de Jong, Marderleane 13, Rijs 
Mevr. Y. Oosterhoff – Dijkstra, Jan Schotanuswei 88A 
 
De stand na de Herfst Sudoku 
 
3 punten 
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
 
2 punten 
Mevr. J. Bakker – v.d. Broek, Lege Leane 17 
Dhr. G. Bovee, De Brink 11 
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
 
1 punt 
Mevr. A. de Jong, Marderleane 13 
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27              Oplossing herfstsudoku 
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. M. Kramer – Zeldenrust, Jan Schotanuswei 34 
 
De uitwerkingen van de twee herfstpuzzels vindt u elders in dit blad. 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd tot 15 februari 
2011 bij: 
 
Jelle Twijnstra, 
Jan Schotanuswei 9, 
8567 LA Oudemirdum. 
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
 
Helaas is de kerstsudoku niet in het Pompebled afgedrukt. 
Dit was dus de laatste sudoku voor 2010. 
 
 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opgave kerstpuzzel;  
Wens:        11-65-38-62-38    63-38-15-88-78 
                  …………………      ……………….. 
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In nij doarpshûs yn Aldemardum. 
 
It is in moai plan en ik hoopje dan ek dat wy der gau gebrûk fan meitsje kinne. 
 
Mar ik woe al efkes werom komme op it foarige plan, in plan wer at  yn myn eagen 
troch sommige minsken wol wat  negatyf oer praat wurdt en dat hat dat plan net 
fertsjinne want  ek dat wie in plan wer at in groep minsken fanút de sport,  
doarpsbelang, doarsphûs en doarpsbewenners hast njoggen jier lang  in hiele protte 
tiid en eigen jild yn stutsen ha. Mei minsken fan‟e gemeente en doarpshûs-gebrûkers 
binne der oare doarpshûzen besjoen, ensh. Mei in kontaktpersoan fan de gemeente 
binne der in protte gesprekken west alline wie it jammer dat dy kontaktpersoan in 
kear as fiif wiksele waar. En doe‟t der in plan klear wie wer at de gemeente posityf 
oer wie kaam dat plan in jier lang by harren yn in laad te lizzen. Nei dat jier is der 
wer in protte praten, mar stadich oan sakke by de gongmakkers de moed yn‟e 
skoun, safier dat der in moment kaam dat sy der mei stoppe binne. 
 
En dan no dit nije plan,  sukses tawinske. 
Rommert v/d Veen 
 
 
Sneeuwval eind november.  
 
Het is het bestuur van Plaatselijk Belang opgevallen dat bij de sneeuwval eind 
november heel veel mensen hun stoepje schoongeveegd hadden, ja sommige 
mensen hadden zelfs het stoepje van de buren geveegd! 
Grote klasse!! 
Ga zo door. 
 
De God van Gaasterland, 
 
Vrijgevig, behulpzaam en vriendelijk. Die karaktereigenschappen maakten Jan 
Hendrik van Swinderen geliefd bij de Gaasterlandse bevolking. Van Swinderen had 
oog voor de noden van de kleine man. Vanwege die instelling is hij de geschiedenis 
ingegaan als de God van Gaasterland. 
Jan Hendrik van Swinderen was van 1863 tot 1902 burgemeester van Gaasterland en 
ook lid van Provinciale Staten, de Eerste en de Tweede kamer. 
Hij kwam uit een Groningse familie van grootgrondbezitters, die al lange tijd 
bezittingen in Gaasterland had. Van Swinderen woonde op Huize Rijs, het slot dat in 
1909 is afgebroken. 
 
Jonker Jan hield op zaterdag spreekuur op het slot. Boeren en pachters grepen die 
gelegenheid vaak aan om bij hem een lening te vragen, zodat ze een stukje 
bouwland of een schuit konden kopen of een winkeltje konden beginnen. Van 
Swinderen weigerde die verzoeken bijna nooit. 
Onder de behoeftige Gaasterlanders was het respect voor Van Swinderen groot. 
Sommige boeren en landarbeiders namen bij het passeren van Huize Rijs hun pet af, 
ook al was de bewoner niet thuis. 
Door zijn houding raakte van Swinderen omstreeks 1890 in geldnood. Hij had ook 
veel geld verspeeld met enkele mislukte investeringen en moest zijn bezittingen 
verkopen. 
De Gaasterlanders waren hem echter niet vergeten, zo bleek na zijn overlijden in 
1902. 
 



Van Swinderen heeft veel leed verzacht en vele tranen gedroogd en zoo leeft hij in 
ieders hart. 
Aldus een krantenbericht in die dagen. 
Bij de begrafenis liepen honderden gewone Gaasterlanders in de rouwstoet naar 
Harich, waar Van Swinderen in het familiegraf werd bijgezet.  
 
 
 

Nieuw in 2011 
 

Oranjevereniging Oudemirdum organiseert op Koninginnedag: 
 

De Dirt(y) Herrie Race!! 
 
 

Dit is een race die door teams van 5 personen wordt gestreden over een parcours 
van ca. 5 km vol moeilijke, leuke, zware en/of grappige hindernissen. 
Niet alleen de spieren worden op de proef gesteld, maar het is ook van belang om je 
koppie erbij te houden. Slim spelen is nodig, maar ook een beetje handig zijn is 
belangrijk!. 
 
De race wordt gestreden op 30 april 2011 vanaf 9.00 uur. 
De route wordt uitgezet door bos en (wei)land in en om Oudemirdum. 
Lopen, kruipen, klimmen, sjouwen, alles is nodig om het parcours te bedwingen. 
 
Voor dit evenement zoeken wij deelnemers en vrijwilligers!! 
 
Lijkt het je wat om met collega‟s, buren, vrienden, teamleden en/of familie mee te 
doen? 
Of  wil je/u ons helpen bij de organisatie van deze race? 
Meer informatie/uitleg tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging op 
maandag 24 januari 2011 om 19.45 uur in Dorpshuis It Klif. 
 
Deze race is bedoeld voor jeugd vanaf de middelbare school en volwassenen. 
 
Inschrijven kan t/m 31 maart 2011 bij Jaap Ovelgönne via e-mail: 
j.ovelgonne@gmail.nl 
Je ontvangt een bevestigingsmail met daarin de bankgegevens voor het 
overschrijven van het inschrijfgeld. Inschrijfgeld per team (5 personen) is € 15,=. Na 
ontvangst van betaling is de inschrijving definitief. 
 
Tot dan!! 
Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum 
 
De kleurplaat, 
 
Ze zagen er weer prachtig uit de herfst kleurplaten bij bakkerij Twijnstra.  
de winnaars zijn:  
3 - 4 jr Wybrich Hoogland 
4 - 7 jr Jorinde Hendriks 
8 - 9 jr Britney de Vries 
Zij kunnen hun prijsje halen bij de bakker. 
 
De kerstkleurplaat kun je inleveren bij Technisch bedrijf Bokma aan de Brink. 



Maak er weer wat moois van!! 
 

Agenda Dorpshuis It Klif 
 

Vrijdag 17 December gezamenlijke kerstviering 14.00 u. 
Oud en nieuw vanaf  0.30 uur in en om het dorpshuis 

Zaterdag 8 Januari FAMILIEVOLLEYBAL 
Dit is tevens de laatste keer dat de gymzaal gebruikt wordt. 

Daarom is er vanaf  
 

 20.00 uur 
 een gezellige avond 

voor het hele dorp 
m.m.v. Double pleasure 

(Durk en Piet) 

 
Kom nog één keer naar ons oude dorpshuis  

om er een gezellige avond van te maken. 
 

Toegang gratis 
 
Thuiszorg zwf Team Oudemirdum 
 
Alweer 4 jaar zitten wij met heel veel plezier in een kantoor naast de familie 
Baukema op de Jan Schotanuswei 25 in Oudemirdum. Vanuit Koudum naar Balk en 
nu dus dicht bij onze cliënten in Oudemirdum en omgeving. (Sondel, Nijemirdum, 
Rijs, Mirns en Bakhuizen). 
Wij zijn heel erg blij met dit plekje. Na de route komen we vaak op kantoor om 
vragen uit te werken en evt voor overleg. Wat voor zorg kunt u van ons verwachten: 
wij kunnen u helpen met wassen, aankleden, steunkousen aan-uit trekken, 
wondverzorging, medicatie geven en uitzetten, verpleegtechnische handelingen 
enzovoort. Eigenlijk is er geen zorgvraag onmogelijk. Wij zijn gast aan huis dus wij 
passen ons aan bij uw persoonlijke situatie. 
Van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantoortijden is er bijna altijd iemand 
aanwezig op kantoor. U kunt altijd binnen stappen om vragen te stellen. Sinds kort 
kunnen we ook hulpmiddelen uitlenen. Heeft u een po, krukken, po-stoel enz nodig 
dan hebben wij deze voor u beschikbaar. Indien u hulpmiddelen nodig heeft die niet 
voorradig zijn bestellen wij deze voor u. 



Heeft u zorg nodig dan is een telefoontje of bezoekje naar kantoor genoeg. Wij 
kunnen voort u een indicatie aanvragen. We werken met vaste routes met vaste 
medewerkers dus u krijgt veelal dezelfde zorgverleners over de vloer. We dragen 
elkaar over door te schrijven in een zorgleefplan die u krijgt en bij u blijft 
gedurende de zorgperiode. 
We zijn begonnen met 14 medewerkers in Oudemirdum en zijn in een klein jaar 
gegroeid naar 28 medewerkers. Ons team bestaat uit 4 verpleegkundigen, 9 
wijkziekenverzorgenden en 11 D-verzorgenden en een vaste planner. We zijn 
inzetbaar op alle tijden van de dag. We kunnen zelfs ‟s nachts bij u komen en indien 
nodig (terminale zorg) kan er iemand van 23 uur tot 7 uur aanwezig bij u thuis zijn. 
U hoeft niet lid te zijn van de thuiszorg om voor hulp in aanmerking te komen. Wel 
moet u een, door de overheid vastgestelde, bijdrage betalen. Deze bijdrage is 
inkomensafhankelijk. 
Wij zijn te bereiken iedere werkdag op  
telefoonnummer 572335. 
faxnummer is 572201. 
Vriendelijke groeten Sonja Boersma wijkverpleegkundige. 
 
 
 
De Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Gaasterlaân-Sleat 
 
De gemeenteraad heeft begin dit jaar een nieuwe Algemene plaatselijke verordening 
(APV) en Afvalstoffenverordening vastgesteld. De bepalingen over de afvalstoffen 
zijn uit de APV gehaald en in een aparte Afvalstoffenverordening opgenomen. Door 
opname van artikel 2:40 (Speelautomaten) in de nieuwe APV, kon de Verordening 
speelautomaten komen te vervallen. 
 
De raad heeft vrij veel bepalingen uit de APV geschrapt, omdat deze in andere 
wetten of op een andere manier al zijn geregeld of omdat het volgens de raad niet 
langer nodig is hierover nog iets in de APV te (moeten) regelen. 
 
Graag willen wij u informeren over de meest in het oog springende wijzigingen. Wij 
hebben deze  – zonder hierbij helemaal volledig te kunnen zijn –voor u op een rijtje 
gezet op www.gaasterlan-sleat.nl  
 

 
Gezocht!! 

 
Oranjevereniging Oudemirdum is op zoek naar 

2 nieuwe bestuursleden 
 
 
De Oranjevereniging organiseert ieder jaar op Koninginnedag diverse activiteiten 
voor jong en oud. De dag wordt altijd afgesloten met een gezellig feest in de 
feesttent (vanaf Koninginnedag 2012 zal dit in ons nieuwe MFC zijn). 
 
Eén keer in de vijf jaar is er een feestweek. In die week hebben wij een gevarieerd 
programma voor de week rondom Koninginnedag. 
 
Al deze activiteiten worden bedacht en geregeld door de bestuursleden van de 
Oranjevereniging, uiteraard met ondersteuning van onze vrijwilligers. 
 

http://www.gaasterlan-sleat.nl/


Ter versterking van ons (altijd gezellige) bestuur, zijn wij op zoek naar 2 nieuwe 
bestuursleden. 
 
Lijkt het je leuk om ons te helpen? Heb jij tijd in de periode rondom 
Koninginnedag? 
Wil jij samen met ons proberen om Oudemirdum een gezellige Koninginnedag te 
bezorgen? 
 
Meld je dan aan bij een van onze bestuursleden! Je mag ook mailen naar: 
monique.samplonius@hetnet.nl 
 
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 24 januari 2011 om 19.45 uur 
zullen de kandidaten worden voorgedragen aan onze leden, en zullen de nieuwe 
bestuursleden worden gekozen. 
Wij hopen dat een aantal enthousiaste dorpsgenoten zich bij ons zullen melden, 
omdat het bestuur zonder 2 nieuwe bestuursleden handen tekort komt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum 
 
Botsy Stegenga (voorzitter) 
Sietse Schilstra (penningmeester) 
Monique Samplonius (secretaris) 
Jaap Ovelgönne 
Sjirk Tiemersma 
Age Witteveen (aftredend en niet herkiesbaar) 
Anneke Witteveen (aftredend en niet herkiesbaar) 
 
 
Nieuws van  het MFC-bestuur, 
 
Beste dorpsbewoners, 
Het lijkt ons als MFC bestuur goed om via het plaatselijke Pompeblêd de komende 
tijd even met jullie te communiceren over de stand van zaken rond de bouw van ons 
nieuwe dorpshuis. Op 14 oktober jl hebben we het plan in het dorp gepresenteerd. 
Hoewel vanzelfsprekend niet iedereen daar bij kon zijn, deed het ons als nieuw MFC 
bestuur goed dat vanuit de zaal de plannen met vol applaus werden ontvangen. 
Voor ons een signaal dat we op de goede weg zijn en aansluiten bij de 
verwachtingen van het dorp. Na 14 oktober zijn we natuurlijk niet stil gaan zitten.  
Ik benoem een aantal zaken even dat even in het kort: 

 Er is inmiddels een nieuw MFC bestuur.  Het oude dorpshuisbestuur is 

daartoe uitgebreid met mensen uit NOK en Plaatselijk Belang.  

 Op 17 december is de opdracht getekend en zal de bouwer van start gaan. 

 Begin januari zal de noodhuisvesting (voor zolang de bouw duurt) geplaatst 

worden. 

 Oplevering ligt  nog steeds in de planning half oktober 2011. 

 Alle activiteiten kunnen doorgaan (dokter/fysio/dorpshuisgebeuren/etc) in 

noodvoorziening. De sport heeft elders tijdelijk onderdak gevonden. 

 Werkgroepen zijn al bezig met verdere invulling van noodzakelijke zaken. 

 



Het is leuk om te zien dat de realisatie van ons nieuwe dorpshuis eigenlijk volledig 

met vrijwilligers van de grond komt. Met uitzondering van de aannemer natuurlijk. 

Dat geeft een sterk gevoel  van voor  het dorp, door het dorp.  Want  immers,....... het 

dorpshuis wordt een prachtige laagdrempelige ontmoetingsomgeving voor ons 

allemaal.   

 

Tijdens de presentatie van het plan in het dorp waren er al vrijwilligers die zich 

spontaan opgaven om hun steentje bij te dragen aan een stuk zelfwerkzaamheid.  

Daar zijn we heel blij mee.  Immers, in het plan is een bedrag van 25.000 euro 

opgenomen als vrijwilligerswerk.  Op dit moment melden zich nog steeds 

vrijwilligers aan. We zouden het prachtig vinden dat veel inwoners van Oudemirdum 

en omstreken zich als vrijwilliger op zouden willen geven. Dat verlicht de taken per 

persoon, terwijl je als vrijwilliger toch het gevoel hebt van:  ....Zo, dit mooie MFC, 

daar heb ik ook een stukje in betekent....  

 

De vrijwilligerstaken liggen eigenlijk maar in twee perioden, nl; 

1e periode:  De tijd in januari dat het oude dorpshuis leeg moet en de 

noodhuisvesting ingericht moet worden. 

2e periode: Direct na de zomer, wanneer het nieuwe MFC nader ingericht moet 

worden, verven, straten, schoonmaken, enkele bouwtechnische zaken in eigen 

beheer,  etc) . 

Vanuit ons bestuur willen we via het Pompeblêd iedereen de mogelijkheid geven om 

zich aan te melden als vrijwilliger. Het liefst zien we dat  zoveel als mogelijk 

mensen zich op gaan geven via onderstaand formuliertje of  via de telefoon. Als 

bestuur weten we dan even waar we op kunnen rekenen.  Wij zorgen voor een goede 

afstemming en verdeling van taken. 

 

O ja, mocht u graag meer willen weten over de voortgang van het MFC, op de 

gemeentewebsite vindt u steeds de actuele zaken, bereikbaar via ons Plaatselijk 

Belang website of via SVNOK.nl 

 

namens het MFC bestuur, 

Coert Winkel 

0514-571470 

============================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afknippen en graag  in brievenbus bij dorpshuis gooien. 

 IK WIL MIJ/ONS OPGEVEN ALS VRIJWILLIGER VOOR HET NIEUWE DORPSHUIS 

 

Naam: ........................................................................................... 

 

Adres ........................................................................................... 

 

Tel: ........................................................................................... 

 

Welke Taak:................................................................................ 

 

(voorkeur)................................................................................... 

 

...................................................................................................... 

 

Andere opm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U mag ook rechtstreeks bellen met: 

 Jappie Stegenga, Roune Leane,  

 06-29076458  /  0514-571852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:   Fenna Keesman          Stiendollen 35 
 Tel. 572000                8567 HS 
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 
Fenna Keesman   tel. 572000 

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

De Alde Buorren 24 
   8567 LG OUDEMIRDUM 
 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl

