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Van de bestuurstafel. 
 
Algemene Ledenvergadering. 
=Op 19 maart heeft onze Algemene Ledenvergadering weer   
   plaats gevonden in Hotel Boschlust. 
   Eerst werden allerlei zakelijke punten besproken zoals o.a. : 
  -Mededelingen. 
  -Notulen vorige vergadering. 
  -Jaarverslag en Financieel verslag. 
  -Dit laatste was zo duidelijk dat er geen vragen uit de zaal  
   kwamen. 
  -De kascommissie vertelde na controle van de boeken dat  
   alles er tip top uitzag en verleende decharge. 
  -De hr. Ploum is bereid om zitting te nemen in de  
   kascommissie. volgend jaar bestaat deze uit de Heren  
   Breimer en Ploum. 
=Buurtagent de Heer Hofstra. 
  -Hij kreeg het woord en vertelde dat er het afgelopen jaar 40  
   vernielingen waren geweest en er is 7 keer ingebroken. Als U  
   informatie heeft over deze zaken ,wilt u dit dan  
   melden bij de Politie? Denk ook aan goed hang en sluitwerk  
   op ramen en deuren. 
=M.F.C. 
  -De Heer R. Koopmans heeft ons bijgepraat over het nieuwe  
   M.F.C. Het staat en is een goed bedrijf, momenteel is men  
   bezig met de voorbereidingen om 44 parkeerplaatsen te  
   realiseren. 
=Bestuursverkiezing. 
  -Aftredend waren de Heren Jappie Stegenga enFrido Hylkema. 
   Deze zij met handopsteking weer herkozen. 
=Pauze. 
  -In de pauze zijn weer de lootjes getrokken voor de prijzen  
   die door de ondernemers ter beschikking waren gesteld. 
=Lezing van de Heer Hekstra over Stinsen in Gaasterland en  
   Oudemirdum. De Heer Hekstra doet een uitgebreid verslag  
   over vondsten die in ons landschap zijn gevonden. 
=Sluiting. 
  -Iedereen wordt bedankt voor zijn komst. 
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  -Men kan nog een drankje op onze kosten nuttigen en de  
   hapjes daarbij werden verzorgd door Hotel Boschlust. 
=Tuinafval. 
  -Tijdens de rondvraag kwam er een vraag over tuinafval bij  
   de ingang van het  voetpad in het bos. Dat word geregeld  
   gebruikt als stortplaats van tuinafval. Waarschijnlijk door  
   bewoners van de Fonteiwei zelf. Wij willen iedereen dringend  
   verzoeken om tuinafval in de groene container te doen en  
   anders af te voeren naar de stort. Dan houden wij de natuur  
   in Oudemirdum mooi. 
=Hondenpoep 
  -Hier moeten we toch maar weer eens aandacht aan besteden. 
   Wij  kregen een foto aangeleverd van een van onze inwoners. 
   Wat zag je op die foto? 
   Een hondenpoep container en daarnaast uitwerpselen van  
   een hond. 
   Het moet toch niet gekker worden. 
   Wij verzoeken u nogmaals, deponeer uitwerpselen van Uw  
   hond in de container. Het is jammer dat de goeden onder de  
   kwaden moeten lijden. Ik zie n.l. ook regelmatig inwoners  
   lopen met een schepje en een zakje. 
=De trimbaan. 
  -Wij kregen bericht van de gemeente dat ze de plannen en het 
   realiseren van de trimbaan concreet gaan maken. 
   Twee leden van ons bestuur nemen contact op met de Heer  
   Rietberg van de gemeente. 
   Zo gaan we er met elkaar meebezig en komt er eindelijk  
   schot in deze zaak. 
=Koninginnedag. 
  -Er was weer een Dirty Herrie Race, Er waren opmerkingen  
   dat het vorig jaar wel erg gemakkelijk was geweest, dus was  
   er nu voor een moeilijker parcours gekozen. Het begin was  
   bij de Hege Gerzen en eindigde in het dorp. 
   Ook mede door het mooie weer is het een groot succes  
   geweest.   Alle hulde voor de Oranjevereniging die dit  
   voorbereid hebben en de vele vrijwilligers. 
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=Dodenherdenking. 
  -De Oranjevereniging, basisschool de Walikker en Plaatselijk  
   Belang organiseerden samen een” Stille Tocht” naar het  
   oorlogsmonument in het Fonteinbos. Er waren dit jaar veel  
   mensen die meeliepen in de tocht of zich hadden verzameld  
   bij het monument. Het is goed om 1 keer per jaar stil te  
   staan bij al diegenen die voor ons hun leven lieten. 
=Alle Plaatselijke Belangen van de gemeente Gaasterlan-Sleat. 
  -Op 21 Juni a.s. hebben wij een overleg met de Gemeente. 
   Het onderwerp is de rol en de positie van Plaatselijk Belang  
   in de nieuwe gemeente. Als dit duidelijk is zullen we U daar  
   terzijnertijd over informeren. 
=Boswachter. 
  -We hebben een nieuwe boswachter n.l. Mevrouw Karin  
   Blanksma. Zij is uitgenodigd op onze vergadering om kennis  
   te maken en te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
   Zij heeft ons uitgenodigd voor een rondleiding en  
   informatieronde door het bos. Wij accepteren die uitnodiging  
   graag. 
 

         Marianne Visch 
 

Astmafonds 
(binnenkort Longfonds.) 
  
De collecte voor het astmafonds, welke gehouden is van 7 t/m 
12 mei, heeft in Oudemirdum en Rijs het prachtige bedrag van 
€ 1024.45 opgebracht. 
Hierbij wil ik alle geefsters en gevers hartelijk bedanken.  
Ook dank voor alle collectanten welke dit bedrag samen 
hebben opgehaald. 
  
Namens het Astmafonds, 
Janke de Jong – Hoekstra 
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Reünie. 
 
= Terwijl ik dit schrijf hebben we gisteren onze reünie gevierd. 
Wat een dag, wat een mensen, wat een herkenning, wat een 
gezelligheid en wat een weer. 
Het is een groot succes geweest. 
Er waren ongeveer 130 mensen die zich opgegeven hadden 
voor de hele dag, maar ‘s morgens tijdens de koffie met gebak 
waren er nog meer. 
In de reüniecommissie zaten: 
Ine, Ieke Veltman en Jelle Twijnstra, uit ons bestuur aangevuld 
met Catharinus de Jong, Fenna Keesman,Gea Liefhebber en 
ondergetekende. 
Onze eerste vergadering was op 30 november . 
Omdat de sfeer onderling en de inzet zo goed was hebben we 
daarna nog maar 5 keer officieel vergaderd. 
Ondertussen moest er van alles geregeld worden. 
Wij konden meteen goed zaken doen met de Heer H. Akse van 
het dorpshuis,toen was er al veel geregeld. 
Ook de medewerking van de vele vrijwilligers was weer 
fantastisch. 
Ook in het dorp en daarbuiten wilde iedereen meewerken. 
We begonnen natuurlijk met koffie en gebak, meteen was de 
sfeer erin, ondertussen kwam slagerij de Vries langs met een 
plakje worst. 
Na de lunch was er een gevarieerd programma n.l. 
-De Fontein Kerk(van de P.K.N. ) en de Bos Kerk (van de   
 Gereformeerde Gemeente). 
-Deze twee konden bezichtigd worden en men kon luisteren  
 naar orgelmuziek. 
-In de verbouwde school vertoonde Piet Pietersma,dia’s, foto’s  
 en dvd’s. 
-De nieuw bouw van Bos en Meerzicht. 
-De Gaasterland Expres (bus) van Douwe Jaarsma reed op en 
  neer tussen het dorp ,de Hege Gerzen en de familie Westra  
 (betonpleats). 
-Bij deze laatste kreeg men uitleg over wind een bio-energie. 
-Ook was er voor deze dag het natuurpad geopend tussen het  
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 Klif en Hege Gerzen. 
-Iedereen had consumptiemuntjes gekregen die op de Brink en  
 de Hege Gerzen ingeleverd konden worden. 
-Op de Brink waren dat,Hotel Boschlust,Café de Nostalgie en  
 Brasserie de Brink. 
Van 5 tot 6 uur was er een drankje en werden de vrijwilligers 
in het zonnetje gezet. 
Om 6 uur kregen we een voortreffelijk buffet aangeboden 
vooraf gegaan door soep en een heerlijk toetjes buffet. 
-Hier hebben we Henk en zijn staf met applaus voor bedankt. 
Als U er niet bij bent geweest heeft U echt wat gemist en krijgt 
U een herkansing over 4 jaar. 
 
Zomer(vakantie). 
Namens ons bestuur wens ik u allen een goede zomer toe. 
In ons dorp worden door de Activiteiten Commissie 
Oudemirdum weer allerlei activiteiten georganiseerd. 
Het begint al tweede pinksterdag tijdens de Elfstedentocht. 
Dan is er een heel gevarieerd programma. 
 
Namens ons Bestuur wens ik U veel leesplezier toe, 
Met vriendelijke groeten  Marianne Visch. 
 
 
 

Afrika, op je gezondheid! 
 

 
Op zaterdagavond 3 maart jl. organiseerde Woord en Daad van 
comité Gaasterlân-Sleat een zangavond in de Fonteinkerk te 
Oudemirdum. 
Met als doel een gezellige avond maar ook voornamelijk om 
geld in te zamelen voor onze arme medemens. 
Voor deze avond hadden we twee koren uitgenodigd een 
mannenkoor en een gemengd koor. 
Ook konden we naar een muzikaal intermezzo met orgel en 
panfluit horen dat uitgevoerd werd door twee jonge mannen. 
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Voor het appelwoord was mevr. R. Molenaar uitgenodigd die 
een indringend woord hield over: “wat een armoede, maar toch 
hoop!” 
Na afloop was er voor een ieder koffie en thee of frisdrank te 
verkrijgen tegen een kleine vergoeding. 
Ook stond er de verkoop tafel met leuke spullen, mooie 
fotokaarten en postzegels. 
Deze avond heeft dankzij de vele sponsors en de vele 
belangstellenden het mooie bedrag van € 1818.10 bruto 
opgeleverd. 
Allen die hier aan mee gewerkt hebben na de Heere, hartelijk 
dank. 
Deze keer ging het bedrag naar het project: Afrika, op je 
gezondheid! 
 
Woord en Daad heeft als missie de strijd aan te gaan tegen 
armoede vanuit Bijbels perspectief. 
Wilt u/jij meer weten over woord en daad kijk dan op 
woordendaad.nl 
Hier kunt u/jij lezen waar woord en daad voor staat en in 
welke projecten ze investeren. Of over  adoptie en hoe ik een 
kind financieel kan adopteren. 
En wat de resultaten zijn van de projecten en waar noodhulp 
gegeven wordt. 
 
Ook kunt u kijken wat u zou kunnen betekenen als: donateur, 
vrijwilliger, ondernemer. Of wat u kan doen met 
vermogenfondsen. Voor de jongeren kijk op de jongeren en/of 
kids pagina. 
 
Deze zomer hopen we ook weer met een stand op de 
braderieën te staan met leuke spullen, mooie fotokaarten en 
ook postzegels zijn bij ons te koop voor het goede doel. 
 
Tot ziens op de braderieën!!  
 
Namens Woord en Daad comité Gaasterlân-Sleat 
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Puzzelcompetitie 2012 
 
Gefeliciteerd puzzelaars, de kruiswoordpuzzel en de sudoku 
van de eerste ronde van deze competitie werd door iedereen 
goed opgelost. 
Voor hen die het nog niet weten of zij die in 2012 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 2012 geldt dat niet beslist de 
maximale score  hoeft te zijn gehaald om kans te maken op 
een prijs. Dus een keer geen tijd of anderszins verhinderd mee 
te spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid 
die u wel schikt, uw oplossing(en) van de puzzel(s) in! 
Nog hartelijk dank voor de goede paaswensen. 
Ook de prijswinnaars van de puzzelcompetitie 2011 bedankt 
voor de prettige reacties. 
 
 
 
De stand na de Lente Kruiswoordpuzzel 
5 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. W. Hoogland, De Ikebosker 23 
Mevr. B. Hospes - Boukes,  De Ikebosker 29 
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 
Dhr.   M. Kramer, J. Schotanuswei 34 
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
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Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 
Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 
Dhr.   P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
   
 
 
 
 
De stand na de Lente Sudoku 
1 punt 
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 
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 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 
Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
 
 
De uitwerking van de lentepuzzels vindt u elders in dit blad. 
 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden 
ingeleverd tot 25 augustus 2012 bij: 
 
Jelle Twijnstra, 
Jan Schotanuswei 9, 
8567 LA Oudemirdum. 
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
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Oplossing lentepuzzel 
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Oplossing lentesudoku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lentekleurplaat 
Maar liefst 18 kleurplaten zijn ingeleverd bij Tech. Bedr. Bokma. 
Het was een kleurrijk geheel in de winkel, prachtig! 
Alle kinderen hebben extra goed hun best gedaan,  
daarom was het voor ons erg moeilijk om de mooiste 
kleurplaten er uit te zoeken, vooral bij de oudste kinderen. 
  
De uitslag is geworden:  
Roan de Vries             4 jaar  
Elma Verf                   6 jaar  
Astrid Stegenga          8 jaar  
Marianne Kruitbosch  12 jaar 
 Jullie kunnen je prijs ophalen bij Tech. Bedr. Bokma 
Allemaal van harte gefeliciteerd! 
De zomerkleurplaat mag je inleveren bij Troefmarkt Hamstra. 
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Oudemirdum: 
 
In tegenstelling tot veel andere dorpen in Gaasterland is 
Oudemirdum geen lint- of streekdorp. Het dorp is meer 
verwant aan het es- of brinkdorp zoals we dat in Drenthe 
tegenkomen. 
Oudemirdum is omstreeks 1200 ontstaan op de hoge zandrug 
waarover de oude landweg van Stavoren naar Sloten liep. 
Centraal in het dorp ligt de brink, een rechthoekig plein 
waarlangs een gevarieerde bebouwing is gekomen. Rond het 
plein zijn de voorzieningen voor de toeristen samengebracht 
van diverse horecagelegenheden tot informatiecentrum Mar en 
Klif. 
 
Aan de rand van het plein staat de hervormde kerk, een 
tweebeukig gebouw met een toren met ingesnoerde spits. Het 
schip van de eenvoudige kerk dateert uit 1790. De tweede 
beuk aan de noordzijde kwam in 1926 tot stand. Tot de 
inventaris van de kerk behoren onder meer een fraaie 
preekstoel uit het midden van de zeventiende eeuwen en een 
orgel uit 1900. Daarnaast is er een gebrandschilderd raam van 
Ype Staak uit 1790. 
 
Aan de noordelijke dorpsrand van Oudemirdum is `t 
Fonteinbos aangelegd, een vakantiepark met bungalows. Wie 
liever kampeert kan terecht op de aangrenzende camping De 
Waps. 
Zowel vanaf het bungalowpark als de camping lopen paden 
naar de bossen van Elfbergen. Hier staat de werkschuur met 
het voorlichtingscentrum van Staatsbosbeheer, sinds 1976 
eigenaar van Elfbergen 
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Wall of witgoed. 
  
Onze moderne maatschappij is vergeven van de 
apparaten. Televisies,magnetrons en koelkasten, 
wat zijn we zonder deze handige hulpjes? Maar 
eenmaal oud en versleten zit je er maar mooi 
mee. De stort is ver weg en de kosten ervan zijn 
hoog. Maar in Oudemirdum weten ze wel raad 
met afgedankte apparatuur. Daar werd onlangs 
bij de plaatselijke witgoedzaak wel een heel 
opmerkelijk tafereel gespot. De wasmachines, 
drogers en fornuizen stonden zo hoog langs de 
stoeprand opgestapeld, dat defensie dacht dat 
het om een nieuwe verdedigingslinie ging. De 
politie spreekt liever over nieuwe witwas- 
praktijken.  
  
Uitde Friesland Post van april 2012. 
  

OPROEP! 
 
Wie heeft nog boeken of tijdschriften over! 
Deze liever niet weggooien 
maar dan doneren aan de strandbibliotheek van de  
Hege Gerzen. 
Graag een telefoontje naar 
Gea Liefhebber 0514-571960 
Of brengen naar 
Flechtreed 14 in Oudemirdum. 
 
Bedankt! 
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"Groeten fan 'e Veluwe " groot succes. 
  
Zaterdag 3 en 10 maart werd, voor 't eerst in het nieuwe 
dorpshuis, het stuk "Groeten fan 'e Veluwe "gespeeld. Een 
blijspel in drie bedrijven. 
Het stuk speelt zich af op een camping op de Veluwe. 
Familie Swaenswijk heeft een prijs gewonnen met een 
cryptogram. 
Ze denken dat ze een geheel verzorgde week in een hotel 
kunnen doorbrengen, maar komen in een caravan terecht. 
Beppe ( gespeeld door Gerrit Schra), Jan Hein (Henk 
Landsheer), Mathilde (Siemie Vogelzang) vinden het 
verschrikkelijk, maar dochter Clarissa (Irma Bokma) vindt het 
geweldig. Naast de caravan van de elitaire familie komt een 
aso-familie te zitten. Eerst vergissen ze zich en komen in de 
caravan van de familie  Swaenswijk terecht, maar na 
tussenkomst van Michiel, de stagiaire (Peter Witteveen),komen 
Murk (Age Witteveen), Truus (Tjalina Bokma) en dochter 
Lutske ( Regina Witteveen) op de juiste plek. Truus sleept met 
koffers en huisraad, terwijl Murk en Lutske een pilsje pakken. 
Beide dochters worden verliefd op Michiel, maar uiteindelijk 
slaat Clarissa hem aan de haak. Wonderbaarlijke taferelen 
spelen zich af op de camping: Beppe, die niet in de caravan wil 
en tijdens een enorme onweersbui nat en doorweekt onder de 
caravan kruipt om daar uiteindelijk in slaap te vallen. Truus, 
flink onder de duim van Murk, verdwaalt tijdens de jaarlijkse 
dropping en verbrandt lelijk doordat ze te lang in de zon 
heeft gezeten. Als klap op de vuurpijl probeert Jan Hein haar 
ook nog te versieren, maar Murk komt hen "oer it mat". 
Door de nodige slokjes beerenburg met Jan Hein en later met 
beppe en Mathilde, begint de Fam. Swaenswijk het kamperen 
ook leuk te vinden en spreken ze af voor 't volgende jaar: 
dezelfde tijd, zelfde plaats. 
De reacties van het publiek waren overweldigend. Mede door 
de regie van Marre van Steinvoorn werd het stuk voortreffelijk 
ge- speeld, met name de jonge speelsters, die voor 't eerst 
meededen. Ook mede door onze souffleuze Griet Verf, die op 
alle repetities aanwezig was. 
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De licht- en geluidseffecten van Anton v.d. Meer en Rob 
Liefhebber kwamen zeer goed uit de verf. Vooral het onweer 
en de muziek van onder andere de Hûnekop. 
Beide avonden waren helemaal uitverkocht, dus mogen we 
terugkijken op een goed, geslaagd en gezellig seizoen. 
  
Snypsnaren 
 

2e Dirty Herrie Race groot succes! 
 
Beste dorpsbewoners, 
We hebben weer een geweldige Koninginnedag achter de rug! 
Dankzij de vele vrijwilligers en alle enthousiaste deelnemers 
aan de Dirty Herrie Race kunnen wij van het bestuur van de 
Oranjevereniging terugkijken op een geslaagde dag. 
De uitslag van de race staat vermeld op: www.oudemirdum.nl. 
Daar staan ook een aantal leuke foto’s. Indien u nog foto’s 
heeft, mail deze dan naar Catharinus de Jong. Hij zorgt er dan 
voor dat ze toegevoegd worden op de website. 
 
Ook de kinderspellen en de clown waren een succes. We 
hadden veel deelnemers bij de kinderzeskamp, waardoor het 
af en toe een beetje chaotisch leek, maar we hebben alles in 
goede bannen kunnen leiden. 
 
Uiteraard heeft het prachtige weer op Koninginnedag zijn 
steentje bijgedragen aan het succes van alle activiteiten. 
 
Dit jaar werd er voor het eerst sinds jaren een 
buurtversieringswedstrijd georganiseerd. Dit was besloten wij 
onze jaarlijkse ledenvergadering in januari 2012. Helaas 
hebben wij maar één buurt aangemeld gekregen: 
“Buurtvereniging Ikebosker-Lysterfanger”. De prijs (BBQ 
pakket voor 25 personen) is daarom overhandigd aan 
vertegenwoordigers van deze buurt. Wij hopen er op dat er 
volgend jaar meer buurten zich aanmelden, want we willen 
zeker doorgaan met de buurtversieringswedstrijd in 2013. 
 

http://www.oudemirdum.nl/
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Helaas was de feestavond een behoorlijke domper op de 
feestvreugde. 
De opkomst was echt te weinig. Waar ligt het aan? Weet u het? 
Meld het ons. Wellicht kunnen we volgend jaar rekening 
houden met uw mening/wensen. 
 
Natuurlijk mogen wij niet voorbij gaan aan de playbackshow. 
Met een goedgevuld programma van maar liefst 23 acts, 
hebben wij zaterdag 27 april een super gezellige avond gehad. 
Volgend jaar maar weer, en dan wat meer volwassenen??? 
 
Tot slot willen wij nogmaals alle vrijwilligers die ons op 
Koninginnedag geweldig geholpen hebben, heel hartelijk 
bedanken. Zonder alle hulp die wij hebben gekregen, hadden 
wij het zeker niet gered. 
 
Wij hopen dat deze geslaagde dag aanleiding is voor onze 
dorpsgenoten/leden om aanwezig te zijn bij de volgende 
algemene ledenvergadering in januari 2013. Uw meningen en 
ideeën zijn voor ons belangrijk. Die horen wij graag! 
 
Wellicht heeft u gezien dat wij extra hulp hadden van Karst 
Hoogland. Karst heeft aangegeven ons bestuur te willen komen 
versterken. We hebben op dit moment nog een nieuw 
bestuurslid op het oog, maar daar hoort u zeker nog meer 
over. Sjirk Tiemersma gaat in januari 2013 ons bestuur 
verlaten, dus u begrijpt dat wij heel blij zijn dat wij bij de 
komende algemene ledenvergadering, met goedkeuring van 
onze leden, in ieder geval één en waarschijnlijk twee nieuwe 
bestuursleden mogen verwelkomen!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Oranjevereniging Oudemirdum, 
 
Botsy Stegenga – Sietse Schilstra 
Monique Samplonius- Sjirk Tiemersma 
Johannes Kelderhuis-Jaap Ovelgönne 
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WIJ MAKEN KENNIS MET…………. 
 

Jennie en Jonnie Klomp. 

 
Voor de familie Klomp was het niet vreemd om in 
Oudemirdum te komen wonen. Voor zo lang zij weten hebben 
zij altijd al een lijntje gehad met Friesland. Jennie logeerde als 
kind regelmatig in Friesland en toen zij later met Jonnie 
verkering kreeg ging ook hij mee. Begin jaren zeventig 
schaften zij een zeiljacht aan en vanzelfsprekend kwam deze 
boot in Friese wateren te liggen. 
 
 “De meren, het bos, de weidsheid van de polders, alles kun je 
hier vinden. Wij hebben er altijd van genoten en genieten er nu 
nog van. Ook ligt de Friese volksaard ons uitstekend. En wat 
Oudemirdum betreft: De kleinschaligheid van het dorp, dat is 
waar wij van houden. Toen wij ons hier uiteindelijk vestigden 
was het dan ook een beetje thuiskomen!”   
 
Jennie en Jonnie hebben op verschillende plaatsen gewoond. 
Jennie werd geboren in Amersfoort en Jon in Veessen (bij 
Heerde aan de IJssel). Beiden kwamen op een gegeven ogenblik 
in Heerde te wonen. Daar hebben zij elkaar ook ontmoet, 
kwamen zij na hun huwelijk te wonen en werden hun 
kinderen, een zoon en een dochter, geboren. Na verloop van 
tijd zijn zij naar Blankenham verhuisd. Een grote 
woonboerderij werd daar hun stek.  Daar had Jennie ook 
ruimschoots de gelegenheid om haar grote hobby “tuinieren” 
uit te oefenen. En er was ruimte genoeg voor kinderen en de 
honden. De kinderen zijn al een tijd de deur uit maar honden 
hebben zij altijd gehad, tot op de dag van vandaag. Durk, is de 
naam, je ziet hem niet snel over het hoofd!    
 
Jennie heeft verschillende beroepen uitgeoefend. Zij heeft o.a. 
gewerkt als tandartsassistente en als kinderverzorgster. De 
drie kleinkinderen die dit echtpaar inmiddels heeft doen daar 
zeker hun voordeel mee!! Van bloemen, planten en kruiden 
heeft zij een studie gemaakt. Alles wat groeit en bloeit heeft 
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haar belangstelling en daar weet zij ook heel veel van. Jennie 
houdt van de natuur. De vogels in de winter komen in de tuin 
van de familie Klomp dan ook niets te kort! 
 
Jonnie heeft altijd in de elektrotechniek gewerkt. Maar nu hij 
gepensioneerd is kan hij, samen met Jennie, met volle teugen 
genieten van een Bourgondisch leven! De kleinkinderen, de 
hond, bridgen en lezen, op z’n tijd een borreltje en een hapje, 
Jonnie verveelt zich niet.  
 
De familie Klomp heeft het naar de zin en hoopt nog een lange 
tijd hier in Oudemirdum te kunnen wonen. 
 
Fenna Keesman.  
 

Contributie Plaatselijk Belang. 
 
In de maand mei of juni wordt de contributie van uw rekening 
afgeschreven of opgehaald.  Het is fijn dat de meeste leden van 
Plaatselijk Belang het bedrag van 9 euro automatisch van hun 
rekening af laten schrijven. Een vriendelijk verzoek aan de 
leden bij wie wij de contributie ophalen: Wilt u nog eens in 
overweging nemen om dit bedrag automatisch van uw 
rekening over te schrijven? U kunt dit dan doorgeven aan 
degene die bij u aan de deur komt. U doet ons daar een groot 
plezier mee! 
 
Fenna Keesman, penningmeester. 
 

Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting. 
 
De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 15-21 
april 2012  in Oudemirdum, heeft dit jaar het mooie bedrag 
van  € 757,37 opgebracht. 
Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt. 
Met vriendelijke groet, 
Ruurd Hans en Anita de Boer 
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Beste lezers van het Pompeblêd. 
 
Graag stellen wij ons even aan u voor. 
 
Wij zijn Jetje en Fetje. Sinds enkele jaren trekken wij met 
elkaar op. Wij hebben elkaar vooral gevonden in onze 
belangstelling voor koken en vanzelfsprekend het opeten van 
wat wij gebrouwd hebben. Omdat het ons leuk leek om het een 
en ander met u te delen hebben wij de redactie van het 
Pompeblêd gevraagd of zij belangstelling had voor recepten en 
tips die wij voor u hebben. Het antwoord was positief. Wij 
zullen rekening houden met de periode waarin het Pompeblêd 
bij u in de bus komt, recepten die passen bij de tijd van het 
jaar. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over hetgeen wij 
u vertellen: Graag. Suggesties zijn ook van harte welkom. U 
kunt deze bij de redactie doorgeven. 
Wij hopen u een plezier te doen! 
 
Jetje en Fetje. 
 
Er zijn tegenwoordig veel kruiden te koop. Kruiden kan je in 
de volle grond zetten of in potten kweken. Daarvoor kunt u bij 
de Wildernis terecht. Zij hebben veel verschillende kruiden. 
Neem bijvoorbeeld tijm. Een heerlijk kruid bij vlees en vis. 
Maar ook lekker als thee. Pluk dan een paar blaadjes (of een 
hele tak, ’t is net hoe sterk je de thee wilt hebben, doe de tijm 
in een glas en giet er kokend water op. Eventueel zoeten met 
honing. Heerlijk!! 
 
Samen met tijm en andere kruiden kan je je eigen olie maken. 
Neem daarvoor een mooie fles of een jampot. Zorg dat de 
kruiden droog zijn en doe ze in de fles of pot. Voorbeelden: 
 
Tijm, rozemarijn, laurier, oregano. Voeg plakjes citroen of 
sinaasappel toe en je krijgt een frisse olie. 
Munt, lavendel, basilicum: je kunt je eigen geurige olie maken. 
En wat te denken van knoflook en ui. Heerlijk! 
Maar één kruid is ook lekker. Tijmolie  bijvoorbeeld is ook heel 
geschikt om vis en kip in te bakken. 
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Kijk gewoon wat je in je tuin hebt staan en ga gewoon aan de 
gang. Vul je pot of fles en giet er bv. olijf- of notenolie op.  
 
Recept voor een aromatische kruidenolie voor ongeveer 6 dl 
olie. 
Neem een enkele tak tijm, rozemarijn, salie, dragon,  4 
laurierbladen en 6 dl. olie. Duw de droge kruiden in een pot of 
fles. De pot of fles bijvullen met de olie en afsluiten. Zet de 
fles of pot 2 -3 weken op een koele plaats. Zeef de olie en 
proef het even met een stukje brood. Is de smaak niet sterk 
genoeg, doe dan de gebruikte kruiden weg, verse kruiden weer 
in de pot of fles en dezelfde olie weer op de kruiden.  Na 
enkele weken is het dan in orde. Laat bij gebruik van de olie de 
kruiden in de fles. De kruiden moeten wel onder de olie blijven 
staan. Komen de kruiden boven drijven na verloop van tijd, 
verwijder ze dan uit de fles. Dit om schimmelvorming te 
voorkomen.     
 
Tenslotte een recept voor kruidenazijn: 
 
6 dl. goede azijn, 1 eetl. Peperkorrels, 2 plakjes citroen, 4 
gepelde teentjes knoflook, wat tekjes tijm, basilicum, 
rozemarijn of dragon, 3 laurierbladeren. Doe alle kruiden in 
een schone fles of pot. Vul de fles of pot tot aan de hals. Sluit 
het goed af en zet het twee weken op een koele plaats. Zeef 
dan de kruiden eruit. Deze azijn is samen met kruidenolie heel 
lekkers als dressing. 
 
Veel plezier en smakelijk eten!! 
 
Jetje. 
 
Omdat mijn kookvriendin al aardig wat voor u heeft 
geschreven, beperk ik mij tot wat eenvoudige “slanke” hapjes. 
Het is immers voorjaar, er zijn wat pondjes bijgekomen die we 
er graag weer af willen hebben voordat wij ons in 
zomerkleding tooien. Toch wil je soms bij je glaasje water iets 
te knabbelen hebben. Hier enkele suggesties: 
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Kleine tomaatjes gevuld met selderijsalade, magere bourssain 
of garnaaltjes 
 
U kent het vast wel: Dun gesneden worteltjes, stukjes 
bloemkool (persoonlijk vind ik het wel lekkerder wanneer die 
stukjes geblancheerd zijn, dus even de kook erover en dan 
afkoelen) , komkommer gedipt in bijvoorbeeld een 
knoflooksaus op basis van kwark. Voor deze knoflooksaus heb 
je nodig:  3 eetl. kwark, 1 eetl. mayonaise,  teentje knoflook, 
beetje kerriepoeder, zout, peper, 1 theel. ketjap. Alles door 
elkaar roeren, even laten intrekken en knabbelen maar. Mocht 
je je toch te veel konijn gaan voelen,  neem er dan een paar 
droge toastjes bij. Oók lekker om mee te dippen. 
 
Koop een ons goede, dun gesneden rookvlees. (ook in 
Oudemirdum goed te krijgen!)  Kook een paar eieren hard. 
Snijd elk ei in 4 stukjes. Draai elk partje in een plakje 
rookvlees. Niet te versmaden. 
 
Maak gehaktballetjes ter grootte van een bitterbal. Voor 1 
pond magere gehakt:  kruiden met zout, peper, nootmuskaat 
(of wanneer u dat gewend bent met kant-en-klare 
gehaktkruiden). Voeg een teentje knoflook toe, 1 eetl. mosterd 
en 1 theel. kerriepoeder, 1 of 2 beschuiten en een scheut melk 
of 1 ei. Alles door elkaar kneden en braden. Warm of koud 
serveren met een lekkere mosterd of wanneer u dat liever 
heeft, met tomatenketchup.  Wanneer u tijdens het avondeten 
er even om denkt met het eten van vlees, kunt u bij uw 
watertje gerust een paar van deze balletjes eten!  
 
Veel succes!   
 
Fetje. 
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Harich 
 
Deze zomer is het zover: het project ‘FF Boeren! gaat van start. 
FF boeren komt van het friese ‘efkes buorkje’, even de boer op. 
En dat is nou juist de bedoeling! 
Op 25 juli, 1 en 8 augustus van 13.00 – 18.00 uur opent het 
Gaasterlandse platteland zijn deuren voor iedereen! Kom deze 
dag kijken op verschillende boerderijen, zoals een 
schapenboerderij, een boerderij waar de robot de koeien 
melkt, een gloednieuw melkveebedrijf, een paardenpension, 
een varkensboerderij en nog veel meer. Ook voerleveranciers, 
de dierenarts en andere bedrijven zullen zich deze open dagen 
presenteren.  
 
Natuurlijk kunt u deze dagen ook genieten van het 
natuurschoon dat Gaasterland te bieden heeft! En dat is er 
nogal wat! Natuurbeheer is dan ook essentieel, maar hoe gaan 
de boeren hier eigenlijk mee om?  
Kom kijken, kom ruiken, kom luisteren, kom proeven, kom… 
en beleef het zelf! 
Kortom: kom voor een onvergetelijk dagje uit op naar dit 
prachtige gebied en Beleef Gaasterland! 
 
Voor meer informatie: www.ffboeren.nl, mail naar 
bestuur@ffboeren.nl of bel met Josien Tuinier (voorzitter van 
het project): 06-29200443. 
Vanaf juli zijn de informatieboekjes verkrijgbaar bij de VVV-
kantoren en bij alle campings in Gaasterland! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffboeren.nl/
mailto:bestuur@ffboeren.nl


 
24 

 

 
     Zomerprogramma Activiteiten Commissie Oudemirdum 
 

 
                   Meer info op www.aco-oudemirdum.nl  

http://www.aco-oudemirdum.nl/
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Hallo dorpsgenoten, 

 
Wij,  José Andela, Jildou van der 
Zee, Laura Jagersma, Karlijn Kusters 
en Jolanda Andela willen ons graag 
inzetten voor Unicef, en daar 
hebben wij uw hulp voor nodig! Ons 
doel is om met z’n allen zo veel 
mogelijk geld op te halen voor 
Unicef. Door middel van een 
sponsorloop voor de kinderen, een 
wedstrijdloop voor volwassenen en verschillende leuke 
spelletjes proberen wij dit doel te bereiken. 
Dit alles zal plaatsvinden op zaterdag 7 juli vanaf 13.00 uur bij 
MFC ’t Klif te Oudemirdum. De kinderen krijgen verdere 
informatie via school. Voor iedereen vanaf 12 tot 100 jaar 
wordt er een wedstrijdloop georganiseerd, hiervoor kunt u 
zich ter plaatse inschrijven.  
Als u meer wilt weten kunt u onze Facebook pagina in de 
gaten houden: Sponsorloop Unicef. 
Wij willen u bij deze  uitnodigen zodat we er met z’n allen een 
gezellige dag van kunnen maken. Met hopelijk een goede 
opbrengst voor Unicef! 

 

Zomer Bingo-avonden MFC 
 
Door de nieuwe bingo initiatief groep voor het MFC 
Zijn weer een reeks gezellige BINGO-avonden georganiseerd.  
De data zijn: 
KINDERBINGO:  vanaf 19.30 uur 
dinsdagen 17 juli, 24 juli, 31 juli en 7 augustus 
 
VOLWASSENEN BINGO met SUPERRONDE:  
aanvang 20.00 uur:  
donderdagen 19 juli, 26 juli, 2 augustus en 9 augustus. 

 

             Jij komt toch ook weer??? 
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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 aug.  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

