
 
1 

 

Van de bestuurstafel. 
 

Het jaar is al weer bijna voorbij,Sinterklaas is geweest en de 

kerstboom staat er al. 

De december maand is altijd druk , vooral de vrijwilligers die bezig 

zijn geweest in ons nieuwe dorpshuis. 

Wat fijn dat er altijd mensen willen helpen als er een beroep op ze 

wordt gedaan. 

We maken ons op voor de Kerst dat over vrede op aarde vertelt. 

Het is jammer dat er zo weinig vrede is in heel veel landen. 

Maar laten we het ook dicht bij ons zelf houden en in vrede met 

elkaar omgaan. 

 

Oudejaarsavond. 

Dit jaar zijn er geen vuurkorven, omdat de containers nog niet weg 

zijn en dan komt het te dicht bij het dorpshuis. 

Wij ontvangen U graag na 12 uur in ons nieuwe MFC. 

Het carbid schieten gaat ‘s middags gewoon door op het nok terrein. 

 

Reünie 2012 

 

Op 19 mei 2012 word er weer een reünie georganiseerd voor oud 

Oudemirdumers. 

En natuurlijk ook voor de mensen die hier wonen. 

Weet U nog mensen die wij misschien niet weten, wilt U die dan 

doorgeven aan Jelle Twijnstra. 

De leeftijd voor de reünie is 40 jaar en de locatie ,ons nieuwe 

dorpshuis. 

In de eerstvolgende pompeblêdden houden we U op de hoogte, over 

wat er gaat gebeuren. 

Er is een nieuwe reüniecommissie samengesteld en daar zitten in: 

Jelle Twijnstra, Johannes de Ruiter, Ine en Ike Veldman, Catharinus 

de Jong, Gea Liefhebber, Fenna Keesman en ikzelf. 
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Boekje over Gaasterland. 

 

Mevrouw E. Roskam uit Groningen heeft een heel oud boekje aan 

ons gegeven, het is uit 1943. 

Het is geschreven door G. Mulder en het heet Gaasterlanders. 

Daarvoor onze hartelijke dank. 

Heeft U belangstelling dan kunt U het bij mij ophalen. 

 

Leesclub. 

 

In een vorig Pompebled heeft Gea Liefhebber gezegd dat ze een 

leesclub opgericht heeft. 

De club komt ongeveer 1 keer in de 6 weken  bij elkaar. 

Wilt U ook nog meedoen, dan kunt U contact opnemen met Gea 

telefoon nr. 571960. 

 

Vergadering Buurtverenigingen. 

 

Op 12 december hebben we een vergadering gehad met de buurt 

verenigingen. 

Dit is de tweede keer dat we dit georganiseerd hebben. 

We hebben veel zaken gehoord,die wij weer door kunnen spelen 

naar de gemeente. 

Het is fijn dat mensen zo betrokken zijn bij het wel en wee van ons 

dorp. 
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Ons Dorpshuis. 

 

Op 16 december is ons MFC feestelijk geopend. 

En op 17 december kon U allemaal komen kijken hoe mooi het was 

geworden. 

Wat kunnen de bewoners van Oudemirdum trots zijn dat er na 

zoveel jaren eindelijk een nieuw MFC is gekomen. 

Er is een nieuwe beheerder gevonden en we rekenen er op dat het 

goed gaat draaien. 

Bij deze bedanken wij alle mensen die zich ingezet hebben om dit te 

realiseren. 

 

Aan het eind van het jaar. 

 

Waarom? 

daarom hebben wij 

die handen en die armen 

om als het koud wordt rond het hart 

elkaar te warmen 

maar ook de woorden 

waarin wij hoorden 

dat we er voor elkaar zijn 

bij vreugde en bij pijn 

dat is fijn. 

 

Ik wens U allen namens ons bestuur een 

VREDIG ,GOED,GEZOND EN HARTVERWARMEND 2012 

TOE. 
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VERHAAL RONDOM KERST. 

 
Dit is een verhaal geschreven door Henri  Knap die het weer 

gehoord heeft van een joodse zanger.  Ja, het is een verhaal over een 

joodse rebbe in het dorpje Slonim in Polen.  

 

VAN WONDEREN, EN WONDEREN. 

 

Die goj (zo wordt een niet-jood in joodse kringen genoemd) door 

was een Pool, die zaken had gedaan in het kleine Poolse dorpje 

Slonim. Het was jaren en jaren vóór 1933, toen in Polen in elke stad 

en in elk dorpje nog joodse gemeenten waren, en elke joodse 

gemeente had haar voorganger, haar rebbe, op wie zij trots waren.  

Soms was dat zelfs een wónderrebbe, dat is een rebbe die zó vroom 

is, dat het Opperwezen hem in staat stelde wonderen te doen. 

 

Onze goj dan liep door de Dorpsstraat van Slonim, en in die straat 

was één café, het Café Fleckele. Een joods café, maar daarom 

mocht die goj er bèst wel in. Ik zei het al: Het was lang vóór 1933, 

toen de kinderen op de speelplaats van een school van elkaar nog 

niet wisten of ze joods of gojs waren .       

 

De goj ging aan een tafeltje zitten vlak naast een “Stammtisch.”  En 

om die stamtafel  zaten, het was donderdagmiddag half zes, zo’n 

tien, twaalf Slonimse joden een “Schnapps” te drinken. 

 

De goj  bestelde een glaasje bier en luisterde naar het gesprek, en zo 

werd hem al gauw duidelijk, dat de rebbe van Slonim geen gewone 

rebbe was, maar een wonderrebbe. En de een vertelde de ander 

zulke enorme wonderen van die rebbe, dat de goj zich niet meer kon 

inhouden en opeens toornig over zijn bier riep: “Kom nou,  heren, 

gelóóft u al die verhalen over uw rebbe? Wij leven toch tenslotte in 

de twintigste eeuw?” 
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Er viel een verbijsterde stilte. Daarop zei een van de joden: 

“Meneer, hoe zouden wij die verhalen  niet geloven over een rebbe, 

die elke vrijdagmiddag om vier uur zijn huis verlaat, het bos in gaat, 

daar in de hemel wordt opgenomen, een poosje met God spreekt, en 

dan weer net vóór het sjabbes is thuiskomt?” 

 

“Maar dit verhaal is helemáál het toppunt!”” riep de goj, en hij 

stootte van ergernis zijn glas om. Gelukkig had hij het meeste er al 

uit gedronken. “Ik heb nog nooit een zó onwaarschijnlijk verhaal 

gehoord, laat stáán, dat ik ooit mensen heb meegemaakt, die er een 

woord van geloofden!”     

 

“Maar meneer”, zei de ander, “het is voor u heel eenvoudig ons 

verhaal  te controleren. Morgen is het vrijdag. Tegenover het huis 

van onze rebbe is een dikke boom. U verstopt u achter die boom, en 

als om vier uur de rebbe naar buiten komt en het bos in gaat, loopt u 

onopvallend achter hem aan, en dan zult u zelf zien hoe hij naar de 

hemel gaat, en weer terugkomt.” 

 

“Hebt u dat zelf nooit gecontroleerd?” 

 

“Waarom zouden wij? Als u onze rebbe kende, zou u het óók niet 

aardig vinden hem achterna te gaan. Voor mijzelf zou ik het zelfs 

ongepast vinden, maar als u ons niet gelooft, hebt u een goede reden 

onze rebbe te volgen.” 

 

“Goed”, zei de goj. “Ik zal hem achterna gaan. En zondag, als uw 

sjabbes voorbij is, zal ik hier terugkomen en u eerlijk verslag 

uitbrengen van mijn bevindingen. Als ik uw rebbe naar de hemel 

heb zien gaan, zal ik u dat vertellen, maar u moet mij óók geloven, 

als ik u zeg, dat het niet waar is.” 

 

Dat vonden allen een redelijk voorstel. 
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“En als u gelijk hebt,” zei de goj, “betaal ik u honderd zloty, maar 

als ik gelijk heb, betaalt u mij er honderd.” 

 

Ook dáár was men het mee eens, en zo nam men afscheid van 

elkaar. 

De volgende morgen tien minuten vóór vier, stond de goj achter de 

dikke boom tegenover het huis van de rebbe. En warempel,  toen de 

klok van het kerktorentje vier heldere slagen liet klinken, kwam de 

rebbe naar buiten,  met een bijl over zijn schouder. 

 

De goj volgde hem op veilige afstand, maar hij had moeite de rebbe 

bij te houden, want de rebbe was een reus van een man en nam heel 

lange stappen.  Een half uur gingen zij zo het bos in. Toen stond de 

rebbe stil, mat met zijn ogen een den, spuwde in zijn handen, en 

zette de bijl in die boom. Het was wonderlijk, hoe gauw de rebbe 

die boom tegen de grond had gewerkt, en nog wonderlijker hoe snel 

hij er blokken van wist te klieven. Om vijf uur bond de rebbe het 

hout samen tot een geweldige bundel, die hij op zijn rug hees om 

vervolgens met even lange passen dieper het woud in te gaan.  

 

Na een kwartiertje kwamen zij aan een armelijke hut. De rebbe 

klopte aan. Een oude vrouw deed open. 

 

De goj, veilig verborgen door wat struikgewas, zag dat in die hut 

een oude man in bed lag. 

 

“Ach”, riep de oude vrouw, “bent u daar alwéér?” 

 

“Alstjeblieft,” zei de rebbe, en hij wierp met een handige beweging 

zijn last van zijn rug, op een restje brandhout dat nog naast de deur 

lag. “Dit is weer voldoende voor een week.” 
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“Hoe kan ik u bedankten?” riep het vrouwtje. “Ik weet niet  eens 

wie u bent!”  Maar toen had de rebbe zijn bijl al weer geschouderd, 

en liep met forse tred terug. 

 

En juist toen de kerkklok met zes zangerige slagen de sjabbes 

inluidde, deed de rebbe de deur van zijn huis achter zich dicht. 

 

De zondagmiddag daarop zaten de joden om hun stamtafel, toen de 

goj binnen trad. “En?” riepen zij hem toe. 

 

“U hebt verloren,” zei de goj. “Uw rebbe is niet naar de hemel  

gegaan.  

Maar u hoeft mij niets te betalen,  want hij ging nòg hoger.”       

 

Waarmee ik ter gelegenheid van het Kerstfeest alleen maar wilde 

vertellen, dat er wonderen zijn, en wonderen. En dat ieder mens tot 

het verrichten van zulke wonderen in staat is. 

 
 
 
 
Kerstmis 

het feest 

van vergeven 

Een nieuwe start 

om verder te leven 

Het voelt fijn 

maar wees eerlijk 

zo zou het toch 

elke dag moeten zijn. 
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Aan alle inwoners van Oudemirdum. 
Wij luiden de noodklok! 
 

Ons is ter ore gekomen dat de eigenaar van de Troefmarkt  Klaas 

Hamstra de mogelijkheid overweegt om zijn winkel te sluiten. Dit 

in verband met de steeds meer terug lopende verkoop met alle 

gevolgen van dien. 

 

Wanneer dit werkelijk zou gebeuren mag je zeggen dat dit een 

verarming voor ons dorp zou betekenen. Voor ons allemaal,  maar 

zeker  voor onze bejaarde inwoners zal dit grote gevolgen hebben. 

Veel ouderen kunnen hun bestelling bij hem doen middels een 

boekje of telefonisch.  De boodschappen worden dan keurig bij hen 

thuis bezorgd. Datzelfde geldt in geval van ziekte. Klaas is nooit te 

beroerd om dan  het nodige bij je thuis te bezorgen. Dit geeft deze 

mensen dan ook  een gevoel van onafhankelijkheid. En dat is een 

groot goed!! 

 

 Bovendien is het een plezierige winkel waar tijd is voor iedereen  

en met name voor mensen  die alleen wonen is  de Troefmarkt  een 

welkome ontmoetingsplaats.    

 

En is het niet heel plezierig om in een dorp te wonen waar alle 

eerste levensbehoeften te kopen zijn? Misschien is de Troefmarkt 

iets duurder, maar wanneer je alles in ogenschouw neemt valt dat 

toch best wel mee. Persoonlijk geef ik in de weken waarin ik in 

Oudemirdum boodschappen doe minder geld uit dan wanneer ik 

alles Balk in koop. Het is maar hoe je het bekijkt! 

 

 Willen wij dat de Troefmarkt blijft bestaan dan moeten wij daar 

met z’n allen wel iets voor  
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doen…………eenvoudigweg af en toe wat boodschappen doen in 

onze Troefmarkt!  Wij, als plaatselijk belang, zouden het zeer 

betreuren wanneer Klaas Hamstra  zijn winkel zou moeten  sluiten! 

 

Aansluitend een brief aan plaatselijk belang  van een zeer bezorgde 

klant van de Troefmarkt. Ik citeer: 

 

“Geacht dorpsbelang, 

 

Waarschijnlijk hebben jullie er ook al wat van gehoord, het gaat niet 

goed met onze Troefmarkt van  Hamstra. Na 3 slechte zomers is het 

erg moeilijk voor Klaas om de winkel draaiende te houden. Dat het 

slecht draait komt natuurlijk niet alleen door het weg blijven van 

toeristen, maar ik denk vooral door het weg blijven van 

dorpsgenoten.  

 

Natuurlijk is onze Troefmarkt  duurder dan de grote supermarkten, 

maar als hij straks moet sluiten zou dat een ramp zijn voor 

Oudemirdum  en dan zeggen de mensen, hadden we maar………… 

Als er door de dorpsgenoten zo’n 15 à 20 euro per week bij 

Hamstra wordt besteed dan is Klaas tevreden. 

 

Dus dorpsbelang ik denk dat de tijd is aangekomen om de 

noodklokken te luiden en actie te ondernemen, anders zit 

Oudemirdum straks zonder Troefmarkt en dat zou een aderlating 

zijn. 

 

Een zeer bezorgde klant van de Troefmarkt, Martha de Jong, 

Marderhoek 2, Oudemirdum.” 

 

Waarvan acte!! 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang, 

Fenna Keesman-Rustenburg. 
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Hersenstichting 

 

Begin februari is de jaarlijkse collecte voor hersenziekten.  

Waar staat  deze collecte voor? 

De hersenstichting wil hersenaandoeningen voorkomen, genezen en 

ervoor zorgen dat hersenpatiënten een zo volwaardig mogelijk leven 

kunnen leiden. Een op de vier Nederlanders wordt getroffen door 

een hersenaandoening, zoals beroerte, depressie, ADHD, migraine 

of een hersentumor. 

Ook in 2012 zijn de collectanten weer actief en komen langs voor 

een vrijwillige gift voor dit zo belangrijke doel. 

Riemke Agricola is 10 jaar coördinator geweest van deze collecte 

voor Oudemirdum en omstreken. Ze heeft dit met veel liefde en 

inzet gedaan daarvoor heel hartelijk dank. Namens haar ook alle 

collectanten bedankt voor de prettige samenwerking. 

 

Vanaf 2012 ben ik , Anneke Westra, coördinator geworden. Zelf 

ben ik enkele jaren collectant geweest en ik wil me nu inzetten als 

coördinator. Afhankelijk ben je wel van de inzet van de 

collectanten. Graag doe ik weer een beroep op de vaste collectanten. 

Met z’n allen de schouders eronder dan moet het lukken. Vaste 

collectanten wij zijn heel blij met jullie en misschien zijn er nog die 

graag collectant willen worden. Het gaat maar om een week per 

jaar. Je kunt je aanmelden bij mij tel. 571350 of email 

westra@betonpleats.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anneke Westra 

Liemerigewei 6 Oudemirdum 

 

 

 

 

mailto:westra@betonpleats.nl
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Verkiezing sportman/vrouw Gaasterlân Sleat 2011 
 

Zaterdagmiddag 21 januari 2012 a.s. zal de inmiddels traditionele 

verkiezing van de sportman/sportvrouw plaatsvinden in it Haske te 

Balk.  

 

Kandidaten voor een nominatie kunnen worden voorgedragen t/m 

23 december. Dus kent u een individuele sporter die volgens u in 

aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs omdat hij of zij in 

2011 een topprestatie heeft geleverd dan kunt u dit melden bij het 

secretariaat van de sportcommissie Gaasterlân-Sleat; 

grietoenema@planet.nl.  

 

Ook sportverenigingen mogen kandidaten voordragen.  

 

Lokale omroep Radio Gasterlân doet op de frequentie 96.4 FM  

weer rechtstreeks verslag.  

It Haske is open voor publiek.  

De toegang is gratis. 

 

Sportcommissie Gaasterlân-Sleat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:grietoenema@planet.nl


 
12 

 

Herstelperiode na de Houtoogst in bos Elfbergen 
Oudemirdum in najaar/winter 2011 

 
Het gebeurt niet vaak, maar af en toe wordt er hout geoogst in het 

bos: gemiddeld zo eens in de vijf jaar. In het najaar van 2011 was 

het bos Elfbergen in Oudemirdum aan de beurt. 

 

Tijdelijk overlast 

Afgelopen najaar heeft u misschien zelf ook wel de oogstmachines 

hun werk zien doen in het bos Elfbergen in Oudemirdum. Het bos 

was gedeeltelijk, voor uw veiligheid, tijdelijk afgesloten. Er liggen 

nu nog tijdelijk stapels boomstammen langs paden. Dit zijn stapels 

waar de boomstammen los op elkaar liggen. Kinderen kunnen hier - 

helaas- niet op gaan klimmen. Als de stammen aan de rol gaan is 

dat levensgevaarlijk. Breng uw kinderen hiervan op de hoogte! 

 

Duurzaam produceren 

Het bos in Elfbergen is een multifunctioneel bos. Naast recreatie, 

cultuurhistorie en natuur is houtoogst hier ook een doel. Hiermee 

wordt aan duurzaamheid gewerkt. Het hout dat in ons eigen land 

kan worden geoogst, hoeven we niet uit een kwetsbaar ecosysteem 

elders op de wereld, zoals een tropisch regenwoud, te halen. Ook 

met de oogst houden we rekening met de omstandigheden. Zo vindt 

de oogst buiten het broedseizoen plaats. Het hout uit het bos van 

Staatsbosbeheer heeft het FSC-keurmerk. Naast papier en pallets 

worden er ook vloeren, (tuin-)meubels tot aan kapschuren van 

gemaakt. De stammen die nu aan de weg liggen zijn voor dit 

doeleinde bestemd en verkocht. 
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Tijdens de winterperiode weer brand- en sprokkelhout te koop 

Wilt u hout uit het bos hebben? U kunt dan een afspraak maken met 

de heer T. Beukens 06-53767448. U kunt dan in de winterperiode 

brandhout zagen of sprokkelen op aanwijzing van Staatsbosbeheer. 

De prijs van 1 m3 brandhout op stam is € 25,=. U zaagt dan zelf de 

voor u gemarkeerde bomen in het bos om. De daarbij benodigde 

veiligheidseisen worden u dan ook aangegeven. De prijs voor 

sprokkelhout is afhankelijk van de kwaliteit. Als u gaat zagen of 

sprokkelen, dan dient u de koopovereenkomst bij u te hebben. U 

kunt die dan overhandigen aan de controleur of politie.   

 

Herstel periode 

Tijdens en na de oogst lijkt het eerst een rommeltje. Paden gaan 

kapot en takken blijven liggen. Hier moeten we even een periode 

doorheen bijten/kijken. Paden worden na de oogst hersteld en de 

takken zijn weer het begin van een nieuwe kringloop. Ze worden 

langzaam, maar zeker opgegeten door schimmels en kleine beestjes. 

De kleine beestjes worden op hun beurt weer opgegeten door 

grotere dieren, etc... Er ontstaat zo een kringloop, waarmee het bos 

meer weerstand kan bieden tegen ziektes. Er staat altijd wel een dier 

klaar die de ziekteveroorzaker kan aanpakken. De specht pakt de 

torretjes uit een staande dode boom achter het schors weg. Het 

Lieveheersbeestje eet de bladluis van het blad…etc….een 

leefomgeving waar u, uw kinderen en uw kleinkinderen straks weer 

van kunnen en blijven genieten! 

 

Variatie doet leven 

Bij het aanwijzen van de te oogsten -zowel voor productie als 

brandhout- bomen (blessen genaamd) worden niet alleen de mooie 

rechte bomen geselecteerd voor mooie rechte planken. Maar wordt 

er ook ruimte gecreëerd voor de nog mooiere toekomstbomen om 

nog verder te kunnen groeien. Bij het aanwijzen van de 

toekomstbomen wordt er zoveel mogelijk variatie aan boomsoorten 
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behouden. Door veel variatie in boomsoorten te creëren, kunnen we 

niet alleen kiezen uit diverse houtsoorten, maar variatie maakt het 

bos ook gezond. Elke boom heeft zijn eigen leefomgeving. Hiervan 

profiteren verschillende planten en dieren. Zo hebben muizen 

holletjes dichtbij de boomwortels. Muizen zijn voedsel voor onder 

andere uilen. Reeën zijn vegetariërs en eten naast gras ook vruchten, 

eikels en paddenstoelen. Paddenstoelen zijn de vruchten van 

schimmels. Schimmels maken afgevallen bladeren tot humus en 

geven zo de bladeren als opneembaar voedsel terug aan de bomen. 

Vleermuizen maken gebruik van holen in een boom. Elke 

Vleermuis heeft zijn eigen stukje jaaggebied en elke soort vleermuis 

zijn eigen jaaghoogte. Zo vangen veel verschillende vleermuizen 

heel veel muggen voor ons weg..wat ons weer veel bulten en jeuk 

scheelt… 

 

Natuurlijke verjonging 

Met het oogsten wordt er ook weer ruimte gecreëerd. Zaden 

ontkiemen waar het licht weer op de bodem kan komen. Er komt 

een natuurlijke verjonging op gang. Dat levert straks tijdens het 

recreëren een mooi afwisselend beeld op.  

 

Informatie 

Wilt u nog meer of andere informatie verkrijgen, dan kunt u contact 

opnemen met Marjon Kommer per mail via 

m.kommer@staatsbosbeheer.nl of per telefoon 06-20655675.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.kommer@staatsbosbeheer.nl
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De Lytse Byb, altijd in de buurt! 
 

Lezen is leuk en belangrijk! Om boeken, tijdschriften en films voor 

iedereen 

toegankelijk te maken, zijn er in Zuidwest-Fryslân niet alleen negen 

bibliotheken met een zeer volledig assortiment en ruime 

openingstijden, maar 

ook meer dan veertig Lytse Bybs. Een Lytse Byb is een kleine 

bibliotheek binnen 

de muren van een basisschool, zorgcentrum of dorpshuis. Op vaste 

tijdstippen is 

daar een deskundige medewerker aanwezig om uw vragen te 

beantwoorden. 

 

Voor kinderen 

Omdat we het belangrijk vinden dat er met name voor kinderen tot 

12 jaar een bibliotheek in 

de buurt is, zijn de Lytse Bybs gerealiseerd in dorpen met een 

basisschool. De collectie van de 

kleine bibliotheken is dan ook grotendeels afgestemd op 

basisschoolleerlingen. 

 

Maar ook voor volwassenen 

Een deel van ons aanbod is gericht op volwassen lezers. Deze 

bestaat uit diverse romans, familie- en streekromans, Friese romans 

en grootletterboeken. De collectie wisselt regelmatig 

en alle leden kunnen makkelijk en kosteloos titels van een andere 

bibliotheek in Fryslân 

reserveren via internet of in de Lytse Byb en naar de gewenste 

vestiging laten overkomen. 
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Uw pas is geldig in de hele provincie 

Bovendien kunnen boeken, cd’s en films met de provinciale pas in 

elke bibliotheek in Fryslân 

geleend en geretourneerd worden. Zo kunt u bijvoorbeeld een titel 

lenen tijdens een middagje 

winkelen in Sneek en terugbrengen bij u in het dorp, bijvoorbeeld in 

Parrega. Of u kunt tijdens 

een vakantie op Terschelling daar uw vakantieboeken lenen, dat 

scheelt weer in de koffer! 

Wel zo gemakkelijk. 

 

De bibliotheekmedewerker 

Een kundige bibliotheekmedewerker komt eens per week in de 

Lytse Byb. Hij of zij neemt 

gereserveerde titels mee, beantwoordt vragen, schrijft nieuwe leden 

in, geeft uitleg over het 

reserveren van titels en geeft desgewenst leestips. 

 

Lid worden? 

Voor jongeren tot 18 jaar is het abonnement op de bibliotheek 

helemaal gratis. Voor 

volwassenen biedt de Lytse Byb met drie abonnementsvormen altijd 

een passend 

abonnement. Lid worden? Ga naar de Lytse Byb ! 

Openingstijd 

 

Vrijdag: 10.30 -12.15 uur 

 

Basisschool `De Walikker`, Jan Schotanuswei 46 in 

Oudemirdum. 
In de kerstvakantie is de Lytse Byb in Oudemirdum gesloten op 30 

dec. en 6 jan. 

Tot ziens! 
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Collecte Nierstichting. 
 

Van 14 tot 18 september is er weer gecollecteerd voor de 

nierstichting, 

Het bedrag wat is opgehaald in Oudemirdum bedraagt; € 739.14. 

De collectanten en de gevers wil ik hartelijk danken. 

 

H. Wiekel-Mellema 

 

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland 7 t/m 12 
november 
 
De collecte van stichting Alzheimer Nederland in de week van 7 

t/m 12 november 2011 heeft 1398,04 euro opgebracht in 

Oudemirdum, Nijemirdum, Rijs en Bakhuizen . Hartelijk dank aan 

alle gevers en collectanten! 

De opbrengst is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek naar 

dementie en hulp, informatie en belangenbehartiging voor mensen 

met dementie en hun naasten.  

 

1 op 5 krijgt dementie 

De ziekte van Alzheimer is de epidemie van de toekomst. Maar 

liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de 

ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. De teller staat nu al 

op ruim 235.000 en dit aantal zal de komende decennia explosief 

stijgen. In 2050 zullen ruim een half miljoen Nederlanders lijden 

aan de ziekte. Dat is een zorgwekkend vooruitzicht. De ziekte heeft 

immers een enorme impact op zowel de patiënt als op zijn/haar 

naaste omgeving.   

Dementie is nog niet te stoppen. Nóg niet. Want onderzoekers 

werken hard aan een oplossing om dementie onder controle te 

krijgen. Daarom steunt Alzheimer Nederland wetenschappelijk 

onderzoek naar (de oorzaken van) dementie.  
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Maar Alzheimer Nederland staat ook nú klaar voor mensen met 

dementie en hun naasten. Onder andere door voorlichting, 

ondersteuning en belangenbehartiging. Met 52 regionale afdelingen 

en 200 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk 

bereik.  

 

Word collectant 

Om haar werk te kunnen doen, is Alzheimer Nederland voor een 

groot deel afhankelijk van de collecte. Jaarlijks collecteren zo’n 

25.000 mensen voor Alzheimer Nederland. Helpt u ook mee? Het 

hoeft u niet meer dan twee uur tijd te kosten in de collecteweek in 

de eerste helft van november.  

U kunt zich opgeven bij:  

A. Schreppers-van Hengstum tel. nr. 0514-572234 

of via www.alzheimer-nederland.nl of tel. 030-659 69 17.  

 

22 OKTOBER de BAZAAR voor de PKN ONS  
We keken er naar uit en hadden ook wel een beetje de zenuwen. 

Zullen de mensen de weg weten te vinden naar het noodgebouw/ 

We hadden heel veel dingen gemaakt en er waren zulke leuke 

spelletjes en een draaiend rad, dat klonk als een klok, met heel veel 

prijzen. Ook niet te vergeten de mooie bloembollen, die straks weer 

overal in de tuinen zullen gaan bloeien. Een record omzet in een 

korte tijd. 

KORTOM een ZEER GESLAAGDE BAZAARDAG, met 

geweldig veel publiek en kooplustige mensen, die allemaal tevreden 

naar huis gingen. 

EEN RECORD OPBRENGST van  NETTO 6896,66 euro 

We willen graag iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan deze 

geweldige dag, in welke vorm dan ook. 

Voor of achter de schermen. Wij zijn er als commissie stil van. 

 

namens de bazaarcommissie Janny Poorte-Bakker 
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Snypsnaren nieuws 
 
Na drie maanden toneelboekjes lezen en vergaderen kwam de 

leescommissie er niet helemaal uit. Als je een nieuw dorpshuis 

krijgt met een prachtig podium, moet je met een knallend stuk 

komen. We besloten toch weer te beginnen aan het stuk waar we 

een aantal jaren geleden mee waren begonnen, maar wat we niet 

hadden afgemaakt. 

We spelen dit jaar een komedie in drie bedrijven. Tijdens het 

oefenen liggen we vaak in een deuk, dus aan humor ontbreekt het 

niet. “Groeten fan ‘e Veluwe” heet het stuk, dat is geschreven door 

Carl Slotboom en vertaald door Abele Kist. 

Het is de bedoeling om het toneelstuk 3 en 10 maart 2012 op het 

nieuwe podium te spelen. Met zes leden uit de oude groep en met 

twee nieuwe spelers: Regina Witteveen en Irma Bokma. Altijd fijn 

als er weer nieuwe jeugdige spelers bijkomen. 

In december komen de leden van de toneelvereniging weer langs 

met de donateurkaarten. 

Namens ons alvast prettige feestdagen en een gezond 2012 

toegewenst en tot ziens op 3 of 10 maart. 

Vriendelijke groeten, 

De Snypsnaren 
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Kleurplaat 
 

Wat waren er veel kleurplaten deze keer, wel 25 stuks! 

Het leek wel feest bij de slager. 

De volgende winnaars mogen hun prijsje bij Slagerij de Vries 

ophalen; 

Esmee Rienstra 

Elske Femke Pietersma 

Jorinda Hendriks. 

Gefeliciteerd meiden. 

De kerstkleurplaat mogen jullie inleveren bij Kapsalon Grytsje. 

 
MFC   It KLIF, 
 
Met heel veel plezier schrijf ik hier een stukje in het Pompeblêd 

over het nieuwe MFC.  Ieder die bijna elke week de klifhanger- 

folder heeft ontvangen, zag steeds boven aan staan: "GJIN PAED 

WEROM!!"  Dat was de slogan die we als dorp steeds in gedachten 

hielden toen de plannen voor dit MFC concreet begonnen te worden 

en haalbaar waren. Dit gold des te meer toen de grote 

sloopmachines in maart van dit jaar een aanvang hadden genomen 

met het ontleden van ons oude, vertrouwde dorpshuis. Een 

dorpshuis waaraan bijna iedere inwoner van Oudemirdum wel een 

of andere herinnering had.  Binnen de kortste tijd was het één groot 

overzichtelijk bouwvlak.  

 

En in de volgende 8 tot 9 maanden zagen we ons nieuwe dorpshuis 

steeds verder vanuit de grond verrijzen. Alles in een vorm en 

omvang dat precies past binnen de dorpskern. Op 1 november, 

precies op het afgesproken tijdstip,  werd het dorpshuis, .....uhh  

nee, nu het Multi Functioneel Centrum, opgeleverd en kreeg "het 

dorp" de sleutel overhandigd van de aannemer. 
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Vanaf dat moment werd de afwerking, inrichting, aankleding, etc  

etc.  overgelaten aan een grote groep vrijwilligers. Elke dag werden 

de handen uit de mouwen gestoken. De openingdatum was 

vastgesteld op 16 december. Een deadline.  Voor deze tijd moest de 

grote vrijwilligersklus geklaard worden. Pffffff...... zou dat lukken. 

Nou, lezers............, het was echt hartverwarmend om te zien met 

hoeveel energie, plezier, vakkundigheid en natuurlijk kletspraat 

(want ook dat hoort er bij) gewerkt werd om op tijd klaar te zijn 

voor de opening. Hulde.......... 

Maar deze groep betreft niet de enige vrijwilligers die genoemd 

moeten worden. Ik denk dat ik zeker namens het dorp mag spreken 

dat ook de dank uit moet gaan naar alle andere vrijwilligers die 

meegeholpen hebben om dit prachtige gebouw te realiseren. En dat 

zijn er heel wat. Zo tegen de honderd.  Ik denk bijvoorbeeld aan alle 

vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken vanuit 

de 6 commissies die we hebben opgericht, vanzelfsprekend ook het 

voltallige MFC bestuur,  de (haast dagelijkse) bouwbegeleiding,  

etc.  etc.  En let wel, we hadden ook vrijwilligers inzet vanuit 

omringende dorpen. Vrijwilligers die ons Oudemirdumer  MFC een 

warm hart toedragen.  Alle vrijwilligers en hun partners zijn 

vrijdagavond 16 december op hartelijke wijze bedankt en in het 

zonnetje gezet.   

Ten slotte wil ik hierbij, namens met MFC bestuur, zeker nog een 

ieder bedanken die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen 

aan de realisatie van ons nieuw MFC It Klif. (www.itklif.nl)  

 

met de vriendelijke groet 

Coert Winkel 
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Oplossing herfst sudoku 
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Solitaire linde 
 

Wat zou Gaasterland zijn zonder bomen? Een stuk minder 

aantrekkelijk, dat is zeker.  

De bomen geven het landschap zijn meerwaarde, of ze nu in een 

groep bijeenstaan of los van alle anderen op een vrij plekje. Dat 

laatste is in Nederland zeldzaam. Bijna elke vierkante meter van de 

grond is immers in cultuur gebracht en wordt benut, ook voor het 

planten van kleine of grote bossen. Voor solitaire bomen is 

daardoor nauwelijks nog plaats. 

 

In Gaasterland staan hier en daar nog wel alleenstaande bomen. Wat 

te denken van de solitaire linde aan de Oude Balksterweg bij 

Oudemirdum. Volgens sommigen is deze boom zelfs de mooiste 

van de hele streek. De linde staat midden in en weiland, op de plaats 

waar vroeger een boerderij stond. De hoeve werd al voor 1910 

afgebroken, maar de linde is er gelukkig nog. De boom heeft een 

stamomtrek, van bijna drie meter en is meer dan tweehonderd jaar 

oud. De linde heeft een hoogte van ongeveer twintig meter en een 

even brede kroon. Het vee doet zich in de zomer tegoed aan de 

grondkraag. Dat levert een fraaie, recht afgevreten onderkant op. 
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Puzzelcompetitie 2011 
Trouwe puzzelaars, op een enkele uitzondering na zijn de puzzels 

van de derde ronde goed opgelost. Gefeliciteerd! 

Zoals U waarschijnlijk wel weet wordt elke goede inzending van de 

kruiswoordpuzzel gehonoreerd met vijf punten en een correcte 

sudoku met één punt. Daar “It Pompeblêd” vier keer per jaar 

verschijnt, is de te behalen maximale score voor de 

kruiswoordpuzzels dus twintig punten en voor de sudoku’s vier. 

Ook in de competitie van 2011 geldt dat niet beslist de maximale 

score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een prijs. Een keer 

geen tijd of anderszins verhinderd mee te spelen, geen nood, stuur 

dan bij de volgende gelegenheid uw oplossing(en) van de puzzel(s) 

in! 

De stand na de Herfst Kruiswoordpuzzel 

15 punten 

Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4        

Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 

Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 

Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 

Dhr.   G.  v.d. Goot, Skouleane 1 

Mevr. D. Gijzen, De Bûgel 19 

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. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Mevr. Y. Oosterhoff - Dijkstra, J. Schotanuswei 88A 

Mevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 

Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.   P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 
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Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Schotanuswei 56A 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 2310 punten 

Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 

Dhr.   M. Hoogland, De Ikebosker 23 

Dhr.   M. Kramer, J. Schotanuswei 34 

Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 

5punten 

Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

 

De stand na de Herfst Sudoku 

3 punten 

Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 

Dhr.   P. Gijzen, De Bûgel 19 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7  

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. M. Kramer - Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 

Dhr.   R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr.  J. Meijers, Fonteinwei 10 

Mevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

2 punten 

Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 

Dhr.    M. Hoogland, De Ikebosker 23 

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

1 punt 

Mevr.  S. Kuiper, Liemdobben 8 

Mevr.  B. Oldenhage - Bakker, J Schotanuswei 58 
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De uitwerking van de zomerpuzzels vindt u elders in dit blad. 

De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd 

tot 1 februari 2012 bij: 

 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

 

 
 
Kerst sudoku 

 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl


 
27 

 

 

Oplossing herfstpuzzel 
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Kerstpuzzel 
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Plein commissie 
 

Graag willen wij via deze weg het Plaatselijk Belang  bedanken 

voor de fantastische bijdrage van € 647,24 voor het schoolplein van 

de Wâlikker 

Deze bijdrage maakt het mogelijk een tuimelrek aan te schaffen. 

 

Dit hele jaar is de Wâlikker bezig met  het renoveren van haar 

gebouw en schoolplein.  Voor het schoolplein zijn geen middelen 

beschikbaar gesteld vanuit het rijk en zullen we dit zelf moeten 

bekostigen. Er zijn al verschillende acties geweest die tot nog toe € 

12.000,00 hebben opgeleverd. Een mooi bedrag. Maar we zijn er 

nog niet.  Ons doel is de realisatie van een plan wat ruim € 

33.000,00 gaat kosten.  

 

Het doel is het schoolplein een openbaar karakter te geven. 

Waardoor het ook mogelijk wordt gemaakt dat er na schooltijd, op  

eigen risico, gespeeld kan worden. 

 

Mocht u ons project een warm hart toe dragen en zou u ons 

financieel willen ondersteunen dan kunt u uw bijdrage overmaken 

op: Bankrekening: 32.88.39.450, t.n.v. Chr. Basisschool De 

Wâlikker, o.v.v. ‘bijdrage schoolplein’. 

 

Namens alle kinderen, leerkrachten, en ouders bedankt. 

 

Pleincommissie 

Jennifer van der Brom 

Martine Bleeker 

Sietie Verf 

Maria de Boer  
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Ledenvergadering Oranje Vereniging. 
 

Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum nodigt alle leden 

uit voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden 

op: 

 

 

Maandag 23 januari 2012 

aanvang 19.45 uur 

in “MFC It Klif” 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Verslag secretaris 

3. Verslag penningmeester 

4. Ingekomen stukken 

5. Bestuursverkiezing 

6. Oranjefeest 2012 

7. Dirty Herrie Race 2012 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

 

Aansluitend aan de vergadering, zal de film over de Dirty Herrie 

Race van 2011 worden getoond. U bent van harte welkom om deze 

leuke registratie van de 1
e
 Dirty Herrie Race te komen bekijken. 

Ook uw ideeën voor hindernissen/opdrachten horen wij graag! 

 

Binnen het bestuur van de Oranjevereniging zijn we op nog steeds 

zoek naar een nieuw bestuurslid. Heeft u belangstelling, dan kunt u 

contact opnemen met 

Botsy Stegenga Tel: 0514-571884 
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Wintermarkt ‘ de Wâlikker’ 21 december 2011 

Uitnodiging 

Christelijke Basisschool de Wâlikker organiseert een wintermarkt 

met eigen gemaakte producten. 

Gemaakt door de schoolkinderen en enthousiaste ‘beroeps’ 

hobbyisten uit Oudemirdum en omstreken. 

 

U bent welkom van 17:00 tot 20:00 uur 

 

Wat kunt u verwachten: 

 

Huis en tuin decoraties 

Kerststukken 

Vogelhuisjes, voederplanken, appelhouder 

Sfeerverlichting 

Kerstartikelen 

Zelfgebakken koekjes, cake e.d. 

Zelfgemaakte yoghurt 

Zelfgemaakte jam. 

Tweedehands kinderboeken 

Draaiend rad  met mooie prijzen waaronder vrijkaarten voor diverse 

attractieparken. 

En nog veel meer 

 

U kunt bijkomen van het rondlopen in onze ‘koek en zopie’ waar u 

kunt genieten van een kop koffie of thee met suikerbrood, 

krentenbrood, of gewoon lekker een kop snert of een andere soep. 

 

De opbrengst van de wintermarkt is bedoeld voor het schoolplein. 

We sparen voor een tafeltennistafel  
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Kunst- en cultuuronderwijs Gaasterlan-Sleat krijgt 
vorm. 
 

Zoals u wellicht in de lokale media heeft meegekregen is de 

gemeente Gaasterlân-Sleat gestopt met de samenwerking met 

Ritmyk, Centrum voor de Kunsten Bolsward/CvKSneek. In mei is 

in opdracht van de gemeente een kwartiermaker gestart met het 

opzetten van een nieuwe structuur waarbij de kinderen, de jongeren 

en de scholen centraal staan.  Daarvoor is onder anderen een nieuwe 

stichting opgericht met de naam: Stichting Kunst en Cultuur 

Gaasterlân-Sleat (KCGS).  De nieuwe structuur van het kunst- en 

cultuuronderwijs in de gemeente begint nu meer en meer vorm te 

krijgen. Stichting KCGS heeft in september een cultuurmakelaar 

aangesteld en is een samenwerking aangegaan met een 

docentencollectief voor muzieklessen. Daarnaast heeft Stichting 

KCGS afspraken gemaakt met het basis en voortgezet onderwijs en 

met de muziekverenigingen in de gemeente Gaasterlân-Sleat. De 

cultuurmakelaar is de verbindende factor tussen de verenigingen, de 

muziekdocenten, de scholen en de culturele aanbieders in de 

gemeente (en daarbuiten) en zorgt ervoor dat vraag en aanbod op 

het gebied van kunst en cultuur bij elkaar komen zodat het 

cultuuronderwijs een breed publiek bereikt, met kinderen en 

jongeren als eerste prioriteit.  

 

Muzieklessen  

In september zijn de muzieklessen gestart. De meeste docenten die 

de muzieklessen in Gaasterlân-Sleat verzorgden voor Ritmyk/CvK 

Sneek  vormen nu samen het docentencollectief, waar iedereen 

terecht kan voor muzieklessen. Van de gemeente is een bijdrage in 

de les en cursusgelden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. De 
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locaties waar de lessen momenteel worden gegeven zijn het CSG 

(Balk) en de Treemter (Balk). Bij voldoende aanmeldingen zullen er 

mogelijk op termijn ook lessen starten in Oudemirdum en 

Bakhuizen. Belangstellenden voor muzieklessen kunnen dit 

aangeven op de website van  het docentencollectief: 

www.kunstcollectief-gs.nl. Op deze site staan ook de tarieven 

vermeld. 

 

Muziekverenigingen 

De gemeente Gaasterlân-Sleat draagt haar muziekverenigingen een 

warm hart toe. De verenigingen krijgen daarom extra ondersteuning 

in de opleiding van hun leerlingen. De vier muziekverenigingen 

hebben besloten om zoveel mogelijk samen te gaan werken en 

hebben daarvoor gezamenlijk afspraken gemaakt met de Fryske 

Blaas Akademy. Hierdoor kunnen leerlingen die zich aansluiten bij 

de muziekverenigingen heel voordelig lessen volgen. Voor meer 

informatie hierover kunt u contact opnemen bij een van de 

verenigingen: Melodia in Wyckel, Stêd-Sleat in Sloten, Concordia 

in Balk of Euphonia in Bakhuizen. 

 

Basis en Voortgezet Onderwijs. 

Het doel van de nieuwe structuur is dat subsidiegeld zo direct 

mogelijk terecht komt bij de kinderen en jongeren in de gemeente 

zodat zij meer in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur.  

Daarvoor ontvangen de scholen een extra ondersteuning van de 

gemeente. Deze ondersteuning kunnen zij aanvragen bij de 

cultuurmakelaar. De scholen kunnen gebruik maken van de diensten 

van de cultuurmakelaar om zo een breed programma samen te 

stellen voor kunst- en cultuureducatie. De insteek is om daarbij 

zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met lokale kunstenaars, het 

http://www.kunstcollectief-gs.nl/
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docentencollectief, instellingen en verenigingen. De 

cultuurmakelaar heeft hierin een verbindende rol. 

 

De Cultuurmakelaar 

De Cultuurmakelaar, Cecile Steenwijk, is begonnen in september en 

werkt in opdracht van de Stichting KCGS. Zij heeft de taak vorm te 

geven aan het kunst en cultuuronderwijs in de gemeente Gaasterlân-

Sleat. Dat doet zij door zoveel mogelijk lokale kunstenaars, 

docenten, instellingen en verenigingen te betrekken bij de 

uitvoering van kunst en culturele projecten onder en na schooltijd. 

Zij stimuleert en activeert het kunst en culturele klimaat in de 

gemeente en bevordert dat waar mogelijk. Zij is op de hoogte van 

de nieuwste ontwikkelingen en weet dat te vertalen in nieuw en 

gevarieerd aanbod voor de kinderen in het basis en voorgezet 

onderwijs. Voor meer informatie kunt u naar de website (in 

ontwikkeling) gaan: www.cultuurmakelaar-gs.nl . Voor vragen 

en/of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Cecile 

Steenwijk: 06-30.141.363.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultuurmakelaar-gs.nl/
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Aan alle leden van Plaatselijk Belang. 

Het is dit jaar weer heel goed gegaan met het innen van de 

contributie. Dank!  Het is natuurlijk ieders goed recht om te betalen 

zoals je zelf wilt. Toch zou ik degenen die contant betalen nog eens 

willen vragen of zij niet bereid willen zijn om ons een machtiging te 

geven.  Bij veel mensen komen wij aan de deur, soms wel een keer 

of vier. Maar nogmaals, uw keuze is natuurlijk vrij. Het 

belangrijkste is toch dat u lid bent van Plaatselijk Belang. Enkele 

leden van Plaatselijk Belang gireren op een tijd die hen uitkomt.  En 

dat is prima. Er zijn echter mensen die dit waarschijnlijk zijn  

vergeten. Daarom mijn vraag:  Wilt u alsnog uw contributie van dit 

jaar overmaken?Bij voorbaat mijn hartelijke dank! 

Ik wens u goede dagen toe, 

Met vriendelijke groet, 

Fenna Keesman, penningmeester. 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose 
 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het bedrag 

van € 885 in Oudemirdum, Sondel en Wijckel opgehaald. 

Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. Met de 

opbrengst van de collecte kan het Nationaal MS Fonds mensen met 

MS stimuleren in beweging te blijven op zowel mentaal als fysiek 

vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk 

om mensen met MS via goede voorlichting en trainingen 

handvatten aan te reiken die nodig zijn om het maximale te halen uit 

een leven met MS. 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door 

weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage . Hebt 

u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 

5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar 

ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS 

Fonds, 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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Bestuur Plaatselijk Belang Oudemirdum 
Voorzitter/  
Secretariaat: Marianne  Visch         De Flechtreed 18 
 Tel. 571522                8567 KC 
              
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 
 Frido Hylkema            J.Schotanuswei 40 
 Tel. 605343                8567 LB 
 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 
Bankrekening; 3052.42.555 tnv VER.V.PLAATSELIJK BELANG 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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