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Van de bestuurstafel. 
 
Oud en Nieuw viering. 
Ook dit jaar is het weer goed verlopen. Het is het 
waard om dit iedere keer toch weer onder uw 
aandacht te brengen. Dit is een compliment waard 
voor de jeugd en vooral voor de oudejaarsploeg die 
alles weer in goede banen heeft geleid. En niet te 
vergeten de beheerders van het dorpshuis en de 
vrijwilligers.  
Na het carbid schieten was er een bon die ingeleverd 
kon worden in de cafetaria. 
 's Avonds waren er als vanouds vuurkorven, 
glühwein en muziek. 
Tot in de laatste uurtjes vermaakte men zich in ons 
dorpshuis. 
 
M.F.A.  
Zoals u allemaal hebt gemerkt is er uitverkoop 
geweest in ons oude dorpshuis. 
Binnenkort zal het worden afgebroken en hopen we 
dat er eind dit jaar een nieuw dorpshuis is verrezen. 
In de containers die er nu staan vinden allerlei 
activiteiten plaats. Daar moeten we ons voorlopig 
maar mee redden. Met het uitzicht op het nieuwe 
dorpshuis is dat niet zo moeilijk. U wordt van de 
voortgang uiteraard op de hoogte gehouden. 
 
Overleg Buurtverenigingen en Oranjevereniging. 
Op 6 december hebben we een vergadering met 
elkaar gehad. Onze vraag was:  "Wat kunnen wij 
voor jullie en jullie voor ons betekenen." 
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De opkomst was groot en de afspraak is gemaakt 
om dit ieder jaar te herhalen. 
Saamhorigheid in het dorp zullen we met z'n allen 
moeten bewerkstelligen en daarvoor hebben we 
elkaar nodig.. 
De meest vragen konden we doorspelen in de 
vergadering met B & W op 24 januari 2011. 
Het is fijn als je merkt dat er altijd weer vrijwilligers 
zijn die zich willen inzetten voor de leefbaarheid in 
ons dorp. 
 
Overleg B & W. 
De punten die aan de orde zijn gekomen: 
- De trimbaan die Woudsend Verzekeringen 

heeft aangelegd in het bos. Deze is erg 
verwaarloosd en zo niet te gebruiken. De 
gemeente heeft toegezegd dat zij ervoor 
zorgen dat de baan weer wordt hersteld. 

- In het kader van project  "Varen met de boot 
door het bos" zouden wij graag zien dat ook 
de Sminkevaart wordt meegenomen en wel tot 
het einde van de weg richting Oudemirdum. 
Het liefst tot de boerderij van de familie 
Broersma en daar een aanlegsteiger voor 
sloepen. Er is een projectgroep mee bezig en 
die zal onze vragen meenemen. 

- We zouden graag in de winter een zoutdepot 
hebben in  de gemeenteloods.  Valt onder 
strooibeleid en moet in september worden 
aangevraagd bij de gemeenteraad; net als 
onze aanvraag om in de buurten te strooien 
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- Hondenpoep containers.  Dit is een succes en 
we zorgen ervoor dat er binnenkort nog een 
paar geplaatst worden. 

- Multifunctioneel maken van 'it Fjouwerkant'. 
De gemeente neemt contact op met bestuur 'it 
Rûntsje'. 

- Er zijn diverse vragen over de 
toegankelijkheid van het Belgenpad. Het is 
moeilijk begaanbaar en niet duidelijk door een 
staaldraad die er gespannen is. De gemeente 
neemt contact op met de eigenaar van het 
grondgebied om te zorgen dat er een 
bruikbaar voetpad ontstaat aan de 
rechterzijde van het hekwerk. 

 
Dit zijn zo enkele punten die we besproken hebben. 
Het is fijn dat we weten wat er leeft in het dorp en 
dat weer door kunnen geven aan 
 B & W. 
 
Jaarvergadering. 
 
In dit nummer van het Pompeblêd vindt u een 
uitnodiging voor de Algemenen Ledenvergadering 
van onze Vereniging Plaatselijk Belang. Deze wordt 
gehouden op 21 maart 2011 om 20.00 u in Hotel 
Boschlust. Wij zouden het op prijs stellen als velen 
van U van deze uitnodiging gebruik maken. 
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Gezamenlijk Overleg Dorpsbelangen. 
 
De laatste gezamenlijke vergadering was drie jaar 
geleden. Maar iedereen vindt het toch zinvol om één 
keer per jaar bij elkaar te komen. 
Wat betreft de herindeling is de angst groot dat er 
meer afstand komt richting gemeente. Besturen van 
Dorpsbelangen moeten wel  hun adviezen en ideeën 
kwijt kunnen. Wij stellen voor om als gezamenlijke 
Dorpsbelangen de gezamenlijke punten (die tijdens 
deze jaarlijkse vergadering zijn besproken) naar de 
gemeente door te sturen. 
 
Wij wensen U veel leesplezier en hopen U te mogen 
begroeten op onze jaarvergadering. 
 
Namens ons bestuur, 
Marianne Visch 
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Bij deze wordt u allen weer van harte uitgenodigd voor 
de Algemene Ledenvergadering op 21 Maart 2011 om 
20.00 uur in hotel Boschlust. 
 
Agenda. 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Ingekomen stukken: 
4. Notulen jaarvergadering 2010. 
5. Jaarverslag 2010-2011. 
6. Financieel verslag 2010. 
7. Kascommissie. 
8. Benoemen nieuw lid kascommissie. 
9. Buurtagent 
10. M.F.C. 

11. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar zijn M. Visch en G. 
Bokma.  
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. Visch over de avonturen van de 

Willem Barentsz. 
13.Rondvraag. 
14.Sluiting. 

 
We hebben de agenda en financieel verslag als inlegblad 
bijgevoegd, even door het nietje trekken, dan kan het zo 
mee naar de vergadering. 
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Notulen ledenvergadering 16 maart 2010 
 
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 en buurtvereniging ‟t Runtsje. 
 
2. Mededelingen. 
 Afgemeld voor deze avond hebben : Riemke en 

Tjebbe Agricola, mevrouw Koppenol en mevrouw 
J. Stegenga. 

 Oudejaarsavond goed verlopen. 
 Gemeentevergadering (college van B&W) voortaan 

op de avond. 
 Het lotje is voor de gratis verloting in de pauze 
 Veel nieuwe leden door persoonlijke benadering 

G. Liefhebber. 
 AED: J. Stegenga: Een jaar geleden begonnen, nu 

een nieuwe AED woensdag over een week 
opgehangen. De database is nog niet draaiende.. 
Er komt een lijst bij AED om de mensen op te 
bellen. +/- 50 mensen gecertificeerd. 

 J. de Vries: Zijn de mensen met BHV ook benaderd 
om op de lijst gezet te worden? Er komt een lijst 
in het Pompebled. 

 2 Koffie + 1 consumptie na de vergadering. 
 Ledenvergadering is 3de maandag in maart. 
 Voor het algemeen belang in het dorp is er een 

potje om iets leuks mee te doen (laaghangend 
fruit). 
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 3. Ingekomen stukken. 
- Hondenbeleid: Wat kunnen we hier aan doen? 
 
R. de Jong: Honden aangelijnd binnen de bebouwde kom. 
Loslopende honden doen het uit het zicht. Mensen 
hierop aanspreken door iedereen in het dorp.  
J. de Vries: Afvalbakken, is dat iets? 
J. Piersma: Hondentoilet in Drylts is een groot succes. 
Probeer hier iets mee te doen uit het potje laaghangend. 
 
4. Notulen jaarvergadering 2009. 
De notulen worden na goed vinden van de vergadering 
niet voorgelezen. De notulen worden  goedgekeurd.  
 
5. Jaarverslag 2009-2010. 
Wordt door G. Liefhebber voorgelezen.  
 
6. Financieel verslag 2009. 
W. Limburg geeft enige toelichting hierover. Geen vragen 
meer. 
 
7. Kascommissie. 
De kascommissie bestond uit mevrouw Koppenol en de 
heer Winkel. Zij hebben beide de boeken gecontroleerd. 
De heer Winkel vertelde dat het er keurig uitzag. Er is 
decharge verleend aan onze penningmeester. 
 
8.Benoemen nieuw lid kascommissie 
De kascommissie bestaat voor volgend jaar uit Theunie 
Sprong en A. Koppenol. 
 
 
 
 
 



 
8 

 

9. M.F.C. 
K. Winkel en R. Koopmans komen bijpraten over het 
nieuwe M.F.C.  
Wat komt er in het M.F.C.? 

- Gezondheidscentrum 
- Ouderenvoorziening 
- Sportzaal volgens eisen NeVobo 
- Dorpshuisfunctie 

Er komt geen peuterspeelzaal in het nieuwe M.F.C. 
Er is nu 1,5 miljoen voor de nieuwbouw. Dit zal niet 
voldoende zijn. Acties en subsidies regelen. 
Stichtingsbestuur: NOK, Plaatselijk Belang en Dorpshuis. 
 
Op dit moment worden architecten en bouwers benaderd 
om een plan op te stellen. Hierin zal de gemeente en het 
Stichtingsbestuur een keuze maken. Misschien gebeurd 
dit nog voor de bouwvakantie. 
 
Eis van de gemeenste is een sluitende exploitatie. 
Wanneer dorpshuis gesloopt wordt komt er een tijdelijke 
accommodatie voor het Dorpshuis. De sport zal hierin 
moeten uitwijken en hier zal goed over worden 
nagedacht.  
Wanneer er geen onverwachte dingen gebeuren denkt het 
bestuur begin volgend jaar te bouwen, dit onder 
voorbehoud.  
 
9a. Buurtagent 
Dhr Hofstra: 
Dhr. Hofstra is goed te spreken over de 
criminaliteitscijfers in Oudemirdum. Per april komt de 
politie niet meer bij kleine aanrijdingen. Tip van dhr. 
Hofstra: Groene kaart + schadeformulier altijd in de auto 
bewaren.    
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10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en niet herkiesbaar: Mevrouw W. Limburg. 
M. Visch doet een dankwoord voor mevrouw Limburg en 
overhandigd haar als dank een bosje bloemen. 
 
Aftredend en herkiesbaar de heren C. de Jong en  
S. Roosma. 
 
D.m.v. handopsteken worden de heren herkozen.  
Mevrouw F. Keesman wordt d.m.v. handopsteken 
gekozen als nieuwe penningmeester. 
 
11. 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 deVries, C. 
Wiersma huisdiervoeders. 
De presentielijst gaat rond en wordt getekend door 57 
personen. 
 
12. Lezing van G. Hylkema van Staatsbosbeheer  
Na de pauze was het de beurt aan de heer Hylkema. Hij 
is werkzaam bij Staatsbosbeheer en heeft ons verteld 
over het werk van Staatsbosbeheer. Hierbij heeft hij een 
diaserie getoond. Ook heeft hij het werk in het 
Jolderenbos toegelicht en dat er door middel van de 
werkzaamheden nu een mooi open bos ontstaat. 
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13. Rondvraag. 
Esther Schilstra: Heeft in de woonvisiegroep gezeten en  
vraagt hoe het hiermee zit?  
G. Bokma: Uitbreiding van het dorp mag niet meer maar  
wel met inbreiding, er zal hier opworden teruggekomen. 
S. Zwart: Vraagt hoe het zit met het beleid inzake het  
strooien van het dorp. 
M. Visch: Gemeenteraad heeft bepaald om alleen de  
busroute te strooien i.v.m. de kosten. Dit is dus het  
beleid van de gemeente. 
R. v/d Veen: Stoort zich aan de auto‟s op het trottoir.  
Kan hier iets aan gedaan worden? 
M. Visch: Hier is niet veel aan te doen, eventueel mensen  
er op aanspreken.  
 
14. Sluiting. 
Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar bijdrage. 
De voorzitter wenst een ieder wel thuis. 
 
Notulist, F. Hylkema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 

Jaarrekening 2010 
  Inkomsten 2009 2010 

Begin Saldo   €    6.151,26   €     6.369,42  

Contributies  €    3.430,24   €     4.084,34  

Subsidies  €    1.447,30   €     1.606,10  

Verhuur kerkklok Electra  €       349,03   €        175,00  

Rente  €       191,32   €        226,77  

Overige opbrengsten 
 

 €          39,20  

 
 €   11.569,15   €    12.500,83  

   Uitgaven 2009 2010 

Vergaderkosten  €    1.181,18   €     1.897,28  

Bijdragen en attenties  €       451,04   €        282,56  

Electra  €       360,89   €        514,59  

It Pompeblêd  €    1.048,48   €        991,43  

Bestuur- en bankkosten  €         45,31   €          59,72  

Diversen  €    2.112,83   €     2.086,57  

Eindsaldo  €    6.369,42   €     6.668,68  

 
 €  11.569,15   €   12.500,83  
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Jaarverslag 2010-2011 
 
Na de ledenvergadering van 22 maart 2010 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 : Voorzitter, bestuurslid , contact  
                        instanties, schrijft artikel       
                        “bestuurstafel” voor Pompeblêd.. 

 F.Keesman : Penningmeester, fin..zaken,  
                       ledenadministratie, aanvragen  
                       subsidies, jeugdzaken.                      

 F.Hylkema : Secretaris, overleg gemeente,  
                       ledenadministratie. 

 J.Stegenga : Vice-voorzitter, contacten  
                       buurtvereniging, Oranjevereniging,  
                       en Instanties, bestuurslid M.F.C.. 

  S.Roosma : Commissie wonen, overleg orgaan  
                       Friesche IJsselmeerkust. 

 G.Bokma : Bestuurslid dorpshuis,commissie  
                       wonen, aanspreekpunt gemeente,  
                         contact recreatie. 

 C. de Jong : Bestuurslid A.C.O., beheerder dia‟s,  
                       foto‟s, website, redactielid  

                                  Pompeblêd ledenadministratie,   
                                  overleg Koninginnedag met SBB,  
                                  vervangend notulist. 

 G.Walinga : Verkeerszaken, ouderenbeleid,  
                       vlaggenist, zorg voor eigendommen,  
                       hondenbeleid.  
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 G.Liefhebber : Redactielid Pompeblêd, bestuurslid 
Hege Gerzen, ledenwerving. 

 
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 W.Limburg, C.de Jong, 
G.Liefhebber, F. Keesman en de heer J. Twijnstra. 
 
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. 
 
Hege Gerzen. 
De Gemeente Gaasterlan-Sleat is vanaf 1 januari 2010 
zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van de Hege 
Gerzen. 
De stichting Hege Gerzen blijft bestaan in de vorm van 
een ambassadeursfunctie die zich vooral richt op de P.R. 
Verder is de gemeente omtrent de openingstijden nog 
steeds in overleg met de natuurorganisaties.  
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Website. 
C.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 24 Januari  hebben we ons jaarlijks B&W bezoek 
gehad. 
Verschillende actuele zaken zijn aan de orde geweest. 
O.a. trimbaan Fonteinbos, verkeersveiligheid, 
roekenpopulatie, project varen door het bos (uitbaggeren 
Sminke Feart), hondenpoepcontainers. 
 
Oud en Nieuw viering 2010-2011. 
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 vuurtonnen. 
Velen hebben hier gebruik van gemaakt. Ook was er 
middags georganiseerd carbidschieten voor de jongeren 
waarbij de ene knal de andere deed overtreffen. We 
kunnen terug zien op een geslaagde jaarwisseling. 
De vrijwilligers hebben veel werk verzet Bedankt 
hiervoor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oudemirdum.nl/
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Buurtoverleg. 
Afgelopen jaar hebben we overleg gehad met de 
verschillende buurtverenigingen uit Oudemirdum. 
Op deze avond zijn verschillende zaken besproken over 
wat er zoal in de buurten georganiseerd word, de 
dorpsvisie en wat Pl. Bel. voor de buurten kan betekenen. 
Dit is van beide kanten als zeer positief ervaren, en 
willen dit eens per jaar herhalen.   
 
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. 
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Puzzelcompetitie 2010 
 
Allereerst: Bij de inzendingen waren veel 
„kerstkaarten‟ met de oplossing en daaraan toegevoegd 
de beste wensen voor de redactie van „It Pompeblêd‟; 
HARTELIJK DANK! 
 
De kruiswoordpuzzel van de vierde en laatste ronde 
werd door iedereen goed opgelost. Over de sudoku zijn 
we deze keer gauw uitgepraat. Helaas werd deze 
hersenkraker door een misverstand niet geplaatst. 
(foutje van de redacteur)  Onze excuses! 
Voor hen die in 2011 voor het eerst mee gaan puzzelen 
het volgende; elke goede inzending van de 
kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en 
een correcte sudoku met één punt. Daar  „It Pompeblêd‟, 
zoals u ongetwijfeld 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 2011geldt dat niet beslist de 
maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken 
op een prijs. Dus een keer geen tijd o 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! 
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De stand na de Kerst Kruiswoordpuzzel 
20 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. 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. B. de Vries – v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. H. Walinga – Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
15 punten 
Mevr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
Dhr.   M. Kramer, J. Schotanuswei 34 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. K. Visser – Folkertsma, J. Schotanuswei 56a 
10 punten 
Mevr. R. Bovee – luinenburg, De Brink 11 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 
5 punten 
Mevr. D. de Haan, Gaestwei 6 
Mevr. A. de Jong, Marderleane 13, Rijs 
Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 
Mevr. B. Oldenhage – Bakker, J. Schotanuswei 58 
Mevr. Y. Oosterhoff – Dijkstra, J. Schotanuswei 88A 
 



 
18 

 

De stand na de Herfst Sudoku (is dus nu eindstand van 
de puzzelcompetitie 2010) 
3 punten 
Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. Tj. Ruiter – Schra, Fonteinwei 19 
Dhr.    B.J. Smink, Oue 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 
Dhr.    F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. M. Kramer – Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 
Prijswinnaars van de Puzzelcompetitie 2010, 
getrokken uit de categorieën van de Kruiswoordpuzzel 
en de Sudoku. 
 
Kruiswoordpuzzel 
20 pt: Mvr. A. Schotanus – Muizelaar, Oude Balksterweg 4 
15 pt: Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34 
10 pt: Mvr. R. Bovee – Luinenburg, De Brink 11 
  5 pt: Mvr. B. Oldenhage – Bakker, J. Schotanuswei 58 
Sudoku 
3 pt: Mvr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
2 pt: Mvr. J. van Delden – Vlastuin, De Bûgel 20 
1 pt: Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
 
Gefeliciteerd winnaars! 
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De uitwerking van de kerstkruiswoordpuzzel vindt u 
elders in dit blad. 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden 
ingeleverd tot 1 mei 2011 bij: 
 
Jelle Twijnstra, 
Jan Schotanuswei 9, 
8567 LA Oudemirdum 
E-mail: drs. jelletwijnstra@ziggo.nl 

mailto:jelletwijnstra@ziggo.nl
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Beste mensen, 
 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken die aan ons 
hebben gedacht bij mijn verblijf in het ziekenhuis en bij 
mijn thuiskomst. Zoveel kaarten, bloemen, fruit enz., ook 
uit Nijemirdum en Sondel. 
Bedankt, ook namens mijn vrouw. 
Het heeft ons erg goed gedaan. 
 
   Johannes Ruiter      
                                Oudemirdum 
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Van de penningmeester:   
Aan alle leden van Plaatselijk Belang,  
Wilt u zo vriendelijk zijn ons door te geven wanneer er 
veranderingen zijn in uw persoonsgegevens? 
Dit voorkomt onnodige narigheden. 
Wij willen u er nogmaals op attent maken dat de 
contributie m.i.v. het jaar 2010 verhoogd is naar 9.00 
euro. 
  
Rest ons u nog te vertellen dat degenen die Plaatselijk 
Belang gemachtigd hebben tot automatische afschrijving 
van de contributie ad 9.00 euro voor 2011, deze 
afschrijving kunnen verwachten in de maand mei of juni. 
   
Met vriendelijke groet, 
Fenna Keesman. 

 

Beste inwoners van Oudemirdum; 
Doordat ik mij bezig houd met genealogisch onderzoek 
naar de familienaam Smink heb ik aan u de vraag of u ( 
of misschien iemand anders) antwoord kan geven op 
mijn vraag waarom en naar welke Smink de Sminkevaart 
genoemd is.  
Gemeente Gaasterland, het waterschap en zoeken in het 
kadaster, archief Leeuwarder Courant en het prive 
archief van Swinderen konden hierop geen antwoord 
geven. Mijn hoop is gevestigd op de overlevering van de 
verhalen van de  oude generaties.  
 
Met vriendelijke groet,  

Petra Roetman, Voorburg.  
 
(Email adres van Petra is bij redactie bekent, graag 
uw reactie naar pompebled@oudemirdum.nl ) 
 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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De Kleurplaat 
 
Dag Jongens en meisjes, 
 
Volgens ons hebben jullie het te druk gehad met 
schaatsenrijden en sneeuwballen gevechten de afgelopen 
winter, want er waren maar 4 kleurplaten ingeleverd bij 
Bokma. 
Op zich geen probleem, een teken dat jullie je nog best 
buiten kunnen vermaken, dit in tegenstelling tot wat er 
altijd beweerd wordt over de jeugd van tegenwoordig! 
Het hele team van technisch bedrijf Bokma heeft de 
tekeningen van de volgende winnaars uitgezocht;  
1. Rick Corné de Jong(10 jaar) 
2. Jeroen Hylkema.(8 jaar),  
3. Rianne Stegenga(6 Jaar) 
 
Deze drie winnaars mogen hun prijsje ophalen in de 
winkel van Technisch Bedrijf Bokma. 
De zomer kleurplaat mag je inleveren bij het Fietshoekje. 
 
Gedicht 
 
In een oud boekje, geschreven en samengesteld door 
L. Post-Beuckens vonden wij het volgende 
voorjaarsgedichtje  van Pitter Jelles Troelstra voor u; 
  
De wâlden pronkje yn brulloftsklean; 
De griene, jonge tûken waeije 
Jo 't wolkom ta; 't is yn maeije, 
't Is fleurich ljocht, hwer dat jo gean. 
En 't golle, moaije Gaesterlân 
Set al syn griene sealen iepen; 
It libben, ba fan 't lange sliepen, 
Brûst op yn 't wâld, rûst lâns it strân.              
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Lanlike poeiermolke aktie “Hart voor natuur”  
 
Yn it bosk fan Aldemardum oan de Houtwâl 2 der wer de 
wurkskuorre fan Staatsbosbeheer stjit ha wy ek aksje 
fiert tsjin de besuniging op de natoer fan dit regear. 
Besunigje moate wy allegeare, en der is ek niks mis mei, 
alles kin ek wol wat minder, mar it kin en mei toch net sa 
wézze dat it natoerbehear en it natoerbelied útkleid 
wurde moat. 
Wy as natoerorganisaties kinne ús net oan de indruk 
ontlûke dat natoer ûnevenredich hurd oanpakt wurde sil. 
Wilders neamde natoer in linkse hobby, mar natoer is 
foar ús allegeare. 
It Ryk betellet jierliks 86 miljoen euro foar it behear oan 
Staatsbosbeheer, dy san 250.000 ha yn behear hat. Fan 
dit jild moat u.o. ek de wetterskipslesten betelle wurde. 
Troch allerhande koartingen wurd it budget yn 2015 sa 
wat mei de helte werom brocht, yn 2012 moat der al 20 
miljoen euro besparre wurde. 
Net alline dizze koartingen komme op ús ôf, ek minsken 
dy mei de FUT en pensioen geane wurde net ferfongen. 
Dit hat fansels net alline grutte gefolgen foar it 
natoerbehear mar ek foar de rekreatie yn it bosk en 
natoer. Gjin ferfanging fan banken en picknicktafels, net 
mear meane langs kuier en fietspaden, gjin informatie 
panelen, deade beamen langs de paden wurde net mear 
opromme, gjin excursies, gjin skoalbern begelieding sa 
as mei de biolochiedagen, gjin maatschappelike stages 
en gjin tafersjoch. ûnderhâld fan kuierpaden, 
hynstepaden, kabouterpaad, it Spjochtepaad, midden yn 
it boskbistepaad en it avontûrepaad sil ûnderholden 
wurde moate troch de frijwilligers die hjir no ek al oan it 
wurk binne. Dit binne allegeare noch mar lytse dinkjes 
dat ik sa opneam mar der sil in protte feroarje ek oan it 
útbestegenjen fan it wurk, it wurk wat dien wurde moat 
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sil foarang krije sa as it hekkeljen en it opsnoeien fan 
beamen langs it lân, it opknappen en byhâlden fan 
ôfrasterigen, it stikelmeanen en noch folle mear. It is net 
alline it bosk dat Staatbos hjir yn it behear hat, hjir yn de 
súdwesthoeke beheart Staatsbosbeheer meer as 2000 ha 
oan greide, bosk, wetter en sompe. U.o It Swin, de 
Sondelerleyen, Gouden Boaium, Heanmar, Samenvoeging, 
It Var, bûtlannen langs de grutte marren, de Pine en  folle 
mear om sa op te neamen. 
Dat behear wolle wy  graach sa goed mogelik dwaen, mar 
mei de helte fan it jild en mei minder minsken sil dat net 
slagje sûnder dat it grutte gefolgen hat, fander dizze 
aksje “hart voor natuur”. It wie hertferwarmjend hoe 
folle minsken ús aksje ûnderskreun en ûndersteunt ha 
(ca 300), dat hat ús as behearders tige goed dien. De 
besunnigingen op natoer rekket ús allegear, wolle jimme 
mear witte en de aksje ek  ûndersteune gean dan nei 
www.hartvoornatuur.nu of kom efkes lâns by de 
wurkskuorre fan Staatsbosbehear, dat kin no noch. 
 
Goasse Hylkema, boskwachter yn Súdwest Fryslân 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hartvoornatuur.nu/
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Beste inwoners van Oudemirdum; 
 
Om mij eerst maar even voor te stellen: mijn naam is 
Otte Muizelaar. Oorspronkelijk uit Oudemirdum, maar 
nu woonachtig in Makkum. 
 
Eigenlijk ben ik op zoek naar een amateur-
dorpshistoricus, met wie ik zo nu en dan ruggespraak 
zou kunnen hebben  over  historie/straatnamen enz. 
betreffende Oudemirdum. 
 
Via de Van Swinderen-tentoonstelling in Balk (augustus 
2010) kwam ik in aanraking met de Stichting Histoarysk 
Wurkferbân Gaasterlân. In oktober heb ik me aangemeld 
bij het HWG. 
Omdat ik geïnteresseerd ben in geschiedenis leek het me 
leuk om mee te doen met een van de werkgroepen. De 
gemeente Gaasterlân-Sleat heeft HWG benaderd met de 
vraag of een werkgroep ook iets kan betekenen i.v.m de 
opheffing van de gemeente op 31-12-2012. De opdracht 
is heel vrij. Een en ander moet resulteren in een gratis 
aan te bieden boek aan de inwoners van de gemeente. De 
werkgroep zit te denken aan straatnamen (betekenis, 
wanneer naamgeving, markante personen, interessante 
info enz.) Alles is echter nog in een zeer pril stadium.  
 
Ik zal dan Oude- en Nijemirdum voor mijn rekening 
nemen. Veel info zal uit de gemeentelijke archieven 
moeten komen, maar toch zou het fijn zijn om zo nu en 
dan ruggespraak te kunnen hebben met een z.g. 
amateur-dorpshistoricus. 
 
En dat is dan ook mijn concrete vraag. Wie in 
Oudemirdum zou mij van hulp kunnen zijn in dit 
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vraagstuk? (Voor Nijemirdum heb ik de naam van P. 
Rienstra doorgekregen) 
 
Met vriendelijke groet en bij voorbaat dank, 
 
Otte Muizelaar 
It String 6 
8754 GS Makkum 
tel. 0515-231903 
 
 
 

 
 

♫♫♫  Voorjaarsconcert door Sjongkoar EigenWize  ♫♫♫ 
 
Zondag 10 april is het weer zover! Dan geeft Sjongkoar 
EigenWize in de Fonteinkerk haar voorjaarsconcert. Het 
koor staat als vanouds onder de enthousiaste leiding van 
Jannie Kramer en Esther de Jong begeleidt ons op de 
piano. 
Er is een gastoptreden van de schrijver Mindert Wijnstra 
en een muzikaal intermezzo met Sabina Hobma op 
dwarsfluit en Esther de Jong aan de piano. 
Het belooft een boeiend en afwisselend programma te 
worden. 
Het concert begint om 15.00 uur. In de pauze is er tijd 
voor een hapje en drankje. De toegang is gratis en er is 
een collecte bij de uitgang.  
Mocht u belangstelling voor ons koor hebben; wij 
oefenen elke maandagavond vanaf 20.00 uur in het 
dorpshuis van Nijemirdum. U bent daar van harte 
welkom. U kunt ook contact opnemen met Jolly 
Buitenkamp onder telefoonnummer 572388. 
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De Dirty Herrie Race!! 
 
Nou, Oudemirdummers, nu is het tijd voor actie! 
Kom van de bank af en zet de TV uit!! 
Lekker sportief bezig zijn met een groepje vrienden, 
buren of familie. 
Ga de strijd aan tegen andere teams op een 
parcours door bos en (wei)land. Welk team kan als 
beste alle hindernissen nemen en combineert dat 
met een beetje slim hersengymnastiek?? 
Doe mee met de Dirty Herrie Race op 
Koninginnedag 2011! 
Meld je snel aan met een team van 5 personen. Het 
maakt niet uit wie je bent of waar je woont. 
Deelname is voor volwassenen en jeugd vanaf klas 1 
van de middelbare school. 
Inschrijven kan t/m 31 maart 2011 via e-mail: 
ovoudemirdum@gmail.com 
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. 
Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers om 
deze race in goede banen te leiden. Hulp is hard 
nodig, dus aarzel niet en help ons om deze nieuwe 
activiteit tot een groot succes te maken!! 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum 
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VOORLOPIG PROGRAMMA ORANJEFEEST OUDEMIRDUM 
    30 APRIL, 4 & 7 MEI 2011 

 
Alle activiteiten en feestavonden, zullen plaatsvinden 
in de feesttent op het NOK terrein.  
 
30 april 

09.00 uur Dirty Herrie Race   
 
Opgave t/m 31 maart 2011 bij Oranjevereniging 
Oudemirdum E-mail; ovoudemirdum@gmail.com 
 
10.30 uur   Spelletjes Luchtkussen etc.   
  
11.00 uur “Matinee”  in de feesttent  Live muziek  
                   van “……………….“ 
 

     13.00 uur  Vrijmarkt 13.00 uur tot 17.00 uur. 
 

     14.00 uur  Fietspuzzeltocht. Start bij de feesttent. 
             Inschrijven tot 14.30 uur  
                  ( inschrijfkosten € 1,50 ) 

 
     16.30 uur   Uitslag van de Dirty Herrie Race en de  
                       fietspuzzeltocht in de feesttent.   
                       Na de prijsuitreiking kan er nog iets  
                       gedronken worden in de feesttent en rond  
                       de klok van 18:00 uur wordt de tent  
                       gesloten.  
  
      21.30 uur Feestavond met live muziek van 
                       “THE PARTY BOOSTERS” 
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4 mei 
       19.30 uur   Dodenherdenking in samenwerking met  
                         Plaatselijk Belang en de Basisschool.  
                         Om 19.30 uur verzamelen op het NOK  
                          terrein aan de Fonteinwei 21 voor een  
                          stille tocht naar het monument. Hier  
                          vindt de Kranslegging plaats. Na afloop  
                          kan er een kopje koffie/thee gedronken  
                          worden in de tent.  
 
6 mei   
      19:30 uur Playbackshow voor jong & oud  
                      Met medewerking van “…………….“      
                       Opgave voor 25 april 2011 bij de  
                       Oranjevereniging Oudemirdum E-mail;  
                       ovoudemirdum@gmail.com 
 
 
7 mei   
       19.30 uur Feestavond met live muziek van  
                        “VOLENDAM ALIVE” 
 
 Het bestuur van de Oranjevereniging en 
 Dorpshuis It Klif 
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Dorpsgenoten; 
  
Zoals u inmiddels allemaal wel zult weten is Teake Bult 
vanaf 1 maart met pensioen en zullen wij hem definitief 
niet meer met onze post door het dorp zien fietsen. 
Vanaf deze plaats willen wij hem, namens u 
allemaal, hartelijk bedanken voor de zorgzame manier 
waarop hij met onze post is omgegaan!!   
  
Wij zijn blij dat hij zoveel goede herinneringen aan 
Oudemirdum heeft en wensen hem het allerbeste toe! 
  

Het bestuur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nationaal MS FONDS  bedankt gevers en collectanten 
 
Van 22 t/m 27 november ‟10 vond in Oudemirdum , 
Sondel, Wijckel en Balk  
de collecte van het Nationaal MS Fonds plaats. 
De opbrengst dit jaar in Oudemirdum was € 652,-- 
In Gaasterland werd €  1504,- opgehaald. 
Wederom een prachtig resultaat . 
Met onze hartelijke dank namens het Nationaal MS Fonds 
Conny Hibma 
Heeft u de collectant gemist dan kunt U alsnog uw 
bijdrage storten op giro 5057 Nationaal MS Fonds te 
Maassluis  
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De Pen 
Wij zijn Frank en Josette van den Brink en wonen sinds 2 
jaar zeer naar tevredenheid  in Oudemirdum, op de 
Kwikkebei. 
Frank is een geboren en getogen Naarder en Josette is 
geboren in Doorn en opgegroeid in Doetinchem. In 1988 
leerden wij elkaar kennen en zijn sindsdien bij elkaar. In 
Naarden hebben wij eerst onze dochter Michelle (16 jr.) 
gekregen en later onze zoon Sacha (9 jr.) 
We zijn hierheen verhuist om onze droom van een eigen 
hotel-restaurant waar te gaan maken. Zowel voor onszelf 
als voor onze kinderen een spannende stap, zeker voor 
een puberende dochter. Zij is inmiddels helemaal 
ingeburgerd hier. Michelle zit op het CSG in 4 VMBO en 
staat dit jaar dus voor haar examen. Sacha zit vanwege 
een spraak-taal stoornis op speciaal onderwijs in 
Drachten. Dit maakt het voor hem wel moeilijker om 
vriendjes in de buurt te krijgen. Hij speelt in de E2 bij 
NOK en met veel plezier. Elke 2 weken gaat hij met Frank 
naar de thuiswedstrijd van Ajax, jaja na 2 jaar 
inburgeren nog steeds geen Heerenveenfans. Dat zal 
waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren. Frank heeft in 
zijn gouden jaren zelf ook altijd gevoetbald maar helaas 
vanwege een blessure is dat niet meer mogelijk. Hij traint 
bij NOK het C1 team. Ik heb zelf jarenlang gekorfbald 
maar door tijdgebrek zit dat er nu even niet meer in. 
Met veel plezier doen wij de exploitatie van Boschlust. 
Een drukke bezigheid maar wel heel leuk om te doen. 
Veel Oudemirdummers hebben de 
weg naar Boschlust weer gevonden 
voor familiefeestjes e.d..  
Nou, dat was ons leven in een 
notendop. 
 
Frank en Josette van den Brink 
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Hugenoten in Gaasterland 
 
Toen de protestanten in de zeventiende eeuw in 
Frankrijk slachtoffer werden van geloofsvervolging, 
vluchtten vele van hen naar het buitenland. In Nederland 
vonden de meeste Hugenoten onderdak in de grote 
steden. Een klein aantal kwam terecht in Gaasterland, 
waar de nieuwkomers een plattelandskolonie vormden. 
De eerste Hugenoten arriveerden eind 1683 in 
Gaasterland.  
 
Sommige Hugenoten waren bemiddeld en kochten zelf 
boerderijen en land. De Hugenoten waren talrijk genoeg 
om een eigen kerkelijke gemeente te vormen. De Staten 
van Friesland benoemden in augustus 1684 Jean 
Fournier tot predikant van deze Waalse gemeente. 
Fournier kreeg een jaarlijks traktement van vierhonderd 
gulden. Later groeide het aantal Franstalige predikanten 
naar vijf en in 1686 werd in Balk zelfs een landelijke 
synode van de Hugenoten gehouden. 
 
Waar de Franse protestanten in 
Gaasterland samenkwamen is onduidelijk. 
Mogelijk heeft er een Waalse kerk in 
Ruigahuizen gestaan, vlakbij het huidige 
kerkhof met de klokkenstoel. 
De gemeente werd opgeheven in 1721, kort 
nadat de Friese Staten waren gestopt met het 
geven van geld voor de instandhouding van de 
diaconie. 
 
Op het kerkhof in Sondel liggen nakomelingen van de 
Franse vluchtelingen begraven. Op de grafstenen staan 
namen van de families Rochefort en Carpentier. 
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Lente Puzzel 
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De laatste kerstboom op de Brink? 
 
Toegegeven, het was niet de mooiste kerstboom van 
Gaasterland…. 
In het bos leek het een mooie boom, maar transport en 
opslag hebben hem geen goed gedaan, maar in het 
donker leek het heel wat! Maar ondanks dat het niet 
moeders mooiste was, vinden wij het toch heel kwalijk 
dat vier onverlaten getracht hebben om op 
nieuwjaarsmorgen de boom in de brand te steken. 
Een actie welke niet spontaan of onder invloed van 
alcohol is ontsproten, want deze vier pyromanen waren 
gewapend met een jerrycan met benzine op de Brink 
verschenen, wat volgens ons duidt op voorbedachte rade. 
Het is te danken aan een oplettende Oudemirdummer en 
een middenstander met een brandblusser dat de schade 
beperkt bleef tot de onderste takken. Waarvoor onze 
dank!! Wij moeten er niet aan denken wat er was gebeurd 
als de hele boom vlam had gevat, tot de mogelijkheid 
behoort dat er vonken waren overgewaaid naar de 
naastgelegen panden, ook zaten er vier strengen lampen 
in welke wij elk jaar gratis mogen gebruiken van 
Technisch Bedrijf Bokma, wat een aanzienlijke 
schadepost zou dat zijn geweest voor de “Activiteiten 
Commissie Oudemirdum” welke geheel draait op 
vrijwilligers en sponsorbijdragen van zo goed als alle 
middenstanders en kleine zelfstandigen uit en rond om 
Oudemirdum. Wij vinden dat we de gelden beter kunnen 
gebruiken voor een spetterend. Wij beraden ons derhalve 
ook op het besluit of we volgend jaar weer een 
kerstboom op de Brink zetten. Mocht u hem volgend jaar 
missen, u weet nu de reden welke er aan te grondslag 
ligt. 
 
De Activiteiten Commissie Oudemirdum. 
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(Schade) Jaarwisseling 2010-2011  
 
Complimenten aan de burgers en de jongeren die na het 
afsteken van het vuurwerk de vuurwerkresten gelijk of 
een dag daarna hebben opgeruimd. Er lag aanmerkelijk 
minder afval op straat en dit heeft de gemeenschap veel 
geld bespaard. Een aantal Dorps- en Plaatselijke Belangen 
organiseerden festiviteiten voor hun inwoners. Gezellige 
bijeenkomsten waar jong en oud de jaarwisseling konden 
vieren.  
 
In de Gemeente Gaasterlân-Sleat is de jaarwisseling 
rustig verlopen. Helaas was er meer schade aan 
gemeentelijke eigendommen dan het voorgaande jaar. De 
schade, van de jaarwisseling, voor zover nu bekend, 
bedraagt € 6322,00. Nog een fors bedrag dat wij met zijn 
allen, de gemeenschap, moeten betalen. Met dit geld kan, 
in onze gemeente, ook veel ander leuke dingen gedaan 
worden. Op diverse locaties waren illegale branden die 
schade veroorzaakten. In één van de brandbulten werden 
restanten van dakplaten gevonden. Dakplaten kunnen 
ook asbest bevatten en daarom is bij het terrein een bord 
geplaatst met de tekst: ”verboden toegang asbest”. Er is 
een monster opgestuurd en gelukkig betrof het geen 
asbest. Het blijkt dus dat bij open branden er van alles 
op gegooid wordt. Dat is ook een van de reden dat er 
alleen in tonnen gebrand mag worden. Je moet er niet 
aan denken als er echt asbest tussen had gelegen. Het 
asbest had zich dan in de omgeving verspreid met alle 
gevolgen van dien. Als er branden zijn wordt er vaak met 
de vinger naar de jeugd gewezen. Dat is altijd niet 
terecht. Vaak maken ouderen misbruik van de jongeren, 
door het aanbieden van brandbaar materiaal. Op de 
manier van, ik heb nog wel een oude caravan die mogen 
jullie wel hebben. Of als jullie een brandbult hebben dan 
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heb ik nog wel wat autobanden of bouw of sloop afval. 
Als volwassene geef je dan een verkeerd voorbeeld, je 
hebt ook een verantwoordelijkheid. 
Net als voorgaande jaren is in Oudemirdum alles goed 
verlopen. Bij het dorphuis waren verschillende 
festiviteiten georganiseerd. Één groot feest zonder 
vernielingen of overlast. Geen schade. 
Onderstaand een overzicht van de totale kosten 
uitgesplitst over de verschillende dorpen en stad.  
Opruimen/schoonmaken/herstellen etc.  
   
Bakhuizen  3390,50    
Balk     129,00     
Harich          0,00 
Oudega          0,00    
Sloten     263,00 
Wijckel  2051,00 
Oudemirdum       0,00 
Rijs            0,00 
Nijemirdum            81,50 
Sondel                  407,00 
Elahuizen                       0,00    
Totaal        €    6322,00  (excl. kosten 
preventieve maatregelen zoals weghalen glas en 
kledingcontainers) Misschien wordt het totaal bedrag 
nog hoger. De ervaring leert dat er de komende weken 
nog een aantal schade posten aan het licht zullen komen. 
Zoals reeds eerder genoemd toch nog en groot bedrag, 
vooral ook omdat het schade betreft van vernielingen en 
branden wat voorkomen had kunnen worden. Wat zou 
het fantastisch zijn als de jaarwisseling van 2011-2012 
schadevrij zou plaatsvinden. 
 
Gemeente Gaasterlân-Sleat 
K. Knobbe         Contactfunctionaris 
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Rommel- en activiteitenmarkt 
 
Woord en Daad gaat in actie samen met jeugd voor 
mensen in nood!  
Helpt u mee? 
We hopen zaterdag 7 mei van 9.30 tot 15.30 uur een 
rommel- en activiteitenmarkt te houden op het plein 
van de kerk aan Huningspaed 3 in Oudemirdum.  
 
Naast het verkopen van tweedehands artikelen zullen er 
verschillende activiteiten georganiseerd worden. Denk 
aan het vertellen van een spannend verhaal voor de 
kinderen om 11.00 uur, wedstrijd touwtrekken om 13.00 
uur en een orgelconcert om 14.00 uur in de kerkzaal. 
Verder is er de hele dag een springkussen, er zijn 
spelletjes voor de kinderen, dus genoeg te doen en te 
beleven! 
  
Ook verkopen we patat, broodjes hamburger, soep en 
belegde broodjes, koffie, thee, frisdrank en lekkere 
koeken. Tevens hebben we ook mooie voorjaarsbloemen 
voor in de tuin te koop. 
Er komt een speciale actiekraam waarin u meer te weten 
kunt komen waarvoor we het geld hopen te besteden. 
Verder is er op die kraam snoep, stroopwafels, kaarten te 
koop. Ook is daar een inname-punt voor lege flessen. 
Ook kunt u daar lege inktcartridges, oude postzegels en 
mobiele telefoons inleveren!  
 
De opbrengst is bestemd voor armoedebestrijding in 
derde wereldlanden en evangelieverspreiding in het 
Midden-Oosten. 
 
Om deze rommel- en activiteitenmarkt goed te laten 
slagen hebben we natuurlijk mooie spullen nodig om te 
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verkopen. Misschien heeft u nog bruikbare en goede 
spullen die u in de weg staan, of die u graag kwijt wil. 
Graag halen we die spullen bij u op! Dat hopen we te 
doen op zaterdag 23 april van 9.00 tot 12.00 uur.  
 
Het is handig om te weten waar we overal langs moeten. 
Daarom willen we u vragen om ons te bellen of te mailen 
zodat we de spullen bij u kunnen ophalen. Wilt u dat 
doen voor donderdag 21 april! Als het grote spullen zijn, 
graag dat van te voren melden. U kunt daarvoor contact 
opnemen met Wander Wierda: 06-10138590 of: 
wanderwierda@kliksafe.nl  
 
 
Graag zien we u deze dag terug! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Comité Gaasterland – Sloten  
Jeugdvereniging Oudemirdum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wanderwierda@kliksafe.nl


 
42 

 

Reünie Nijemirdum 
 
Zaterdag 25 juni 2011 zal er in Nijemirdum een grote 
dorpsreünie worden gehouden. Deze dag hopen we 
zoveel mogelijk oud-inwoners terug te zien in het dorp 
om gezamenlijk met de huidige inwoners veel 
herinneringen op te halen en naar de vele oude verhalen 
te luisteren. Iedereen die een verleden in Nijemirdum 
heeft willen we hierbij uitnodigen zich aan te melden 
voor deze dag. Voor de organisatie van deze dag is een 
commissie in het leven geroepen die o.a. een 
tentoonstelling zal verzorgen van oude foto‟s. Ook 
zullen er in het dorp diverse activiteiten worden 
georganiseerd. 
 
Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.nijemirdum.nl . Hier vindt u ook een formulier 
waarmee u zich kunt opgeven. Wanneer vervolgens de 
kosten van € 20,- voor deze dag zijn overgemaakt op 
bankno.  15.93.40.829 t.n.v. G. v.d Veen-Feenstra  komt u 
op de deelnemerslijst te staan die ook op de website 
zichtbaar zal zijn.  Mocht dit allemaal niet lukken dan 
kunt u zich altijd telefonisch opgeven bij een van 
onderstaande commissieleden. 
 
Omdat het voor  ons onmogelijk was de adressen van 
alle oud-inwoners te traceren willen we u ook vragen 
deze dag bekend te maken bij uw familieleden, vrienden, 
oud-klasgenoten enz. met een verleden in Nijemirdum. 
 
Namens de commissie: 
Joop de Vries tel. 0514-571956  
joopdevries@nijemirdum.nl 
 

 

http://www.nijemirdum.nl/
mailto:joopdevries@nijemirdum.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:      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 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:pompebled@oudemirdum.nl

