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Van de bestuurstafel. 
 
= Activiteiten Deze Zomer. 
Ook nu heeft de activiteiten commissie Oudemirdum weer veel 
georganiseerd voor de inwoners van Oudemirdum en de 
gasten die ons dorp bezoeken. 
Ook in het dorpshuis werden avonden georganiseerd. 
Het was weer gezellig in ons brinkdorp. 
Het is fijn dat er altijd weer mensen zij die zich voor anderen 
in willen zetten. 
En daar hoeven we in ons dorp niet over te klagen. 
 
=Buurtactiviteiten. 
Op 16 juni organiseerde de buurtvereniging “It Rûntsje”voor 
de 11”keer het volleybaltoernooi. 
Er deden 10 teams aan mee uit het dorp. 
Het verliep allemaal prima, het weer was goed, de sfeer en het 
eten en drinken. 
Uiteindelijk werd na een bloedstollende eindfase dit toernooi 
gewonnen door de Roune| Lege leane 
 
=Bezoek Koningin. 
Op 6 juli hebben we zoals U niet ontgaan zal zijn bezoek 
gehad van onze Koningin. 
Het was voor de familie Westra een heel bijzondere dag. 
Zij mochten de Koningin thuis ontvangen en vertellen over 
hun bedrijf. 
Er zijn maar weinig mensen die dat meemaken. 
Het is leuk dat ze zelf in dit blad er verslag van doen. 
 
=Reformatorisch Dagblad. 
Een journaliste van dit dagblad heeft een heel positief artikel 
gewijd aan Oudemirdum. 
Ze heeft met diverse mensen gesproken o.a. Jelle Twijnstra, 
Bauke en Jacoba Folkertsma, Anneke Westra en Durkje Gijzen. 
Het ging b.v. over het klokluiden,er is in het verleden een vraag 
geweest of dat niet wat minder kon. 
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Maar men wilde daar niets van horen en nog altijd luiden de 
klokken om 8 uur, 12 uur en 16 uur. 
De in de volksmond genoemde Boskerk werd in 1933 gesticht 
en heeft nu 117 belijdende leden en 95 doopleden. 
Ook werd natuurlijk ons nieuwe dorpshuis geprezen. 
Over de Molukkers die tussen 1954 en 1969 in Gaasterland 
verbleven word wat verteld. 
In Oudemirdum zijn nog veel voorzieningen, waardoor de 
leefbaarheid niet onder druk staat. 
De sociale samen hang van ons dorp: een prachtig dorp, waar 
men lief en leed met elkaar deelt en waar een positieve vorm 
van sociale controle heerst. 
 
=Werkbezoek B.& W. 
Op maandag 5 november 2012 is er weer een werkbezoek met 
B. en W. gepland. 
In deze samenstelling komen we niet meer zo vaak bij elkaar 
[gemeentelijke herindeling]. 
Wij vragen of U nog punten|vragen heeft die wij in deze 
vergadering in kunnen brengen. 
Wilt U deze dan aan ons door geven? 
In ons volgende Pompeblêd krijgt U een verslag van ons. 
 
=Zandwinning. 
Er zijn bij ons vragen binnengekomen over de plannen voor 
zandwinning in het IJsselmeer 
Dit zou gebeuren vlak voor de kust van Oude en Nijemirdum. 
Deze mensen maken zich ernstig zorgen over de effecten van 
deze zandwinning. 
Wij hebben meteen contact opgenomen met de gemeente en 
gevraagd om een voorlichtingsavond te organiseren. 
Wij hebben bericht terug ontvangen van Wethouder  
B. Bonnema. 
Het is zeker de bedoeling om een informatie avond te 
organiseren, misschien nog in het najaar. 
Wij houden U op de hoogte. 
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=Bos In Met De Boswachter. 
Op 12 juli waren wij als bestuur uitgenodigd door Karin 
Blanksma (boswachter Staatsbosbeheer district Fryslân). 
Wij hebben kennisgemaakt met het werk van Staatsbosbeheer 
eerst door middel van beelden. 
Daarna zijn we op pad gegaan door het bos met uitleg over 
hetgeen er te zien is en wat er gebeurd in het bos. 
Het was een leuke en informatieve avond en is beslist voor 
herhaling vatbaar. 
 
=Gaaikema Bank. 
Op 26 september is de gerestaureerde Gaaikemabank officieel 
in gebruik genomen. 
De bank is door de Firma Betsema gratis opgeknapt en staat er 
weer piekfijn bij. 
Wij hebben dit samen met Staatsbosbeheer en de Firma 
Betsema voor elkaar gekregen. 
 
=Vreugde. 
Ons bestuurslid Gerke Walinga en zijn vrouw Minke en zoon 
Doitse hebben er een zoon en broertje bij. 
Het is altijd weer een wonder dat een kindje helemaal gezond 
is. 
Wij willen jullie via het Pompeblêd van harte feliciteren met 
jullie Age. 
 
=Verdriet. 
Er zijn verschillende zieken in ons dorp en daar willen wij ook 
bij stilstaan. 
Het is voor velen een verdrietige tijd. 
Als je gezond bent sta je daar niet altijd bij stil. 
Wij wensen U allemaal veel sterkte en waar mogelijk denken 
wij aan U. 
 
Namens het Bestuur, 
Marianne Visch. 
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Puzzelcompetitie 2012 
 
Puzzelaars, wat jammer dat u de lente sudoku in ‘It 
Pompeblêd’ moest missen. Excuses. Er was iets mis gegaan bij 
het opmaken van de kopij. In het herfstnummer komen nu 
twee sudoku’s, dan kunnen we dezelfde totaalscore 
aanhouden. De kruiswoordpuzzel stond er gelukkig wel in en 
werd door iedereen correct opgelost. Zij die voor de eerste 
keer in deze competitie mee speelden hadden het ook alle vijf 
goed gedaan 
 
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! 
 
Het doet ons erg goed dat de inzendingen vaak vergezeld gaan 
van goede wensen. Ook is het leuk dat een aantal van u 
gebruik maakt van een gezellige ansichtkaart; hartelijk dank! 
De stand na de Zomer Kruiswoordpuzzel 
5 punten 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. B. Oldenhage-Bakker, J. Schotanuswei 58 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. M. Temming-van Tol, Skouleane 8; 
Mevr. K. Visser-Folkertsma, J. Schotanuswei 56A 
10 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 
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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. 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 (is uiteraard gelijk gebleven) 
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 ‘zomerkruiswoordpuzzel’ vindt u elders 
in dit blad. 
 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden 
ingeleverd tot 25 oktober 2012 bij: 
 
Jelle Twijnstra 
Jan Schotanuswei 9 
8567 LA Oudemirdum 
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
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UITNODIGING 
BAZAARCOMMISSIE " DE FONTEIN"  ONS 
 
Oktobermaand, herfstmaand, oogstmaand. 
 
Voor ons als commissie de maand bij uitstek voor het 
organiseren van de BAZAAR voor het onderhoud van de 3 
kerken van ONS, OUDEMIRDUM, NIJEMIRDUM, SONDEL 
Verrassende creaties zijn er gemaakt, door vrijwilligers van de 
ONS, jong en oud, van  
 
HOUT,GROEN MATERIAAL, BLOEMEN,  
VRUCHTEN, STOF,  WOL,  
KOEK, CAKE, JAMS, GELEI, HONING, 
ZOETZUUR, EIGENGEMAAKTE YOGHURT. 
 
 Er zijn prachtige prijzen te winnen op verschillende 
raadspelletjes.  
Ook wordt de uitslag van de verloting bekend gemaakt. 
Vergeet onze bijzondere spelletjes niet, zoals  
SEKJE SMITE, KNIKKERBAL, FLIP - OVER, RING GOOIEN. 
Kortom, reden genoeg om te komen naar OUDEMIRDUM op 
13 oktober 2012 naar het dorpshuis " it KLIF" , 
tussen 9.30 uur en 15.30 uur 
 
SAMEN STERK VOOR DE KERK 
 
Bij de kleurplaat 
Niet veel kleurplaten ingeleverd deze keer, maar wel drie 
prijswinnaars! 
Elske-Femke Pietersma, 
Danique v/d Berg en 
Marieke Wierda. 
Jullie mogen je prijsje ophalen bij Troefmarkt Hamstra. 
 
De herfstpuzzel mag ingeleverd worden bij  
bloemenhandel “PLUK” 
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“Licht dat niet dooft 

      Liefde die blijft” 

 

Zoveel kaarten, bloemen, brieven, lieve woorden 
en belangstelling. 

Wij zijn onder de indruk van de vele blijken van 
medeleven die wij hebben mogen ontvangen 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man en onze geweldige heit Jan Engelsma.
  

Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

   Anita Engelsma – Bruggen 

    Jacco 

    Agnes 

    Rinske 
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De Wâlde 
 
De laagveenstreek in het noorden van Gaasterland wordt de 
Wâlde genoemd. Dit gebied maakte vroeger deel uit van de 
grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde. De hele streek 
werd in 1984 bij de gemeente Gaasterlân-Sleat gevoegd en is 
historisch sterk met Gaasterland verbonden. 
In de Wâlde liggen drie dorpen: Kolderwolde, Oudega en 
Elahuizen.  
Kolderwolde bestaat uit niet meer dan verspreid staande, soms 
monumentale boerderijen en een buurtje van tien huizen. Het 
is het kleinste dorp van de reeks en ligt vlakbij de zuidelijkste 
uitlopers van de Fluessen, een groot langgerekt meer.  
Oudega is ontstaan in de twaalfde of dertiende eeuw. Het heeft 
als enige van de drie dorpen een kern. In het midden van het 
dorp staat de dorpskerk uit 1850. De kerk is gemetseld van 
gele baksteentjes en heeft een eenvoudig interieur.  
Elahuizen bestaat uit het voormalige zelfstandige dorp Nijega 
en het oude Elahuizen. Beide dorpen hadden vroeger een kerk, 
maar die van oude Elahuizen is al voor 1800 afgebroken. De 
overgebleven kerk, in het westen van het dorp, heeft een 
neoclassicistische ingangspartij van pilasters en een fronton. 
Op de voorgevel staat een houten torentje, waarin een klok uit 
1320 hangt. 
Archeologische vondsten bij de dorpen Kolderwolde en 
Elahuizen hebben uitgewezen, dat omstreeks tienduizend voor 
Christus mensen in dit gebied zijn geweest. Het waren jagers 
op zoek naar voedsel. Deze mensen hadden geen vaste 
woonplaats, maar zwierven van de ene plek naar de andere, al 
naar gelang het verloop van de jacht. De jagers en 
voedselverzamelaars maakten later plaats voor de eerste 
boeren, die zich onder meer bij het huidige Rijs vestigden.  
 

Te koop; eigengemaakte Jam 
Bij Jelly Bouma 
De Stobberoeier 5 te Oudemirdum 
Tel. 581462 
De opbrengst is voor DORCAS Andijk 
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Stijldansen!!! 
 
Beste inwoners van Oudemirdum e.o., 
 
Terug van weggeweest…. 
 
Komend winterseizoen worden er (bij voldoende 
opgave) lessen stijldansen aangeboden in MFC It Klif. 
Na het volgen van een achttal lessen is de Deense Wals 
of Foxtrot een peulenschil voor jou…  Ben je (jullie) 
geïnteresseerd, schroom dan niet en neem contact op 
voor verdere informatie. 
 
Handig om te weten… 
 

 Locatie: MFC It Klif. 

 Leeftijd: vanaf 16 jaar. 

 Aantal lessen: ±8. 

 Kosten: ongeveer € 85,- per persoon. 

 Voorkeursavond aangeven: donderdag of vrijdag. 

 Maximaal aantal koppels: 15 (vol = vol). 

      Opgave bij: Durk-Jan de Vries.  

durk-jandevries@online.nl  

of telefoonnummer 06-21454856. 

 
De startdatum is op dit moment nog niet bekend, maar zal 
ergens in oktober zijn. Bij voldoende deelname wordt gedanst 
op de avond waar de meeste voorkeur naar uitgaat. Voor 
verdere informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen 
met Durk-Jan de Vries. 
 
 

Hopelijk tot ziens op de dansvloer! 
 

--- MFC It Klif --- Hegewei 16 --- 8567 JN Oudemirdum --- 
www.itklif.nl  

 

mailto:durk-jandevries@online.nl
http://www.itklif.nl/
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Oudemirdum, waar de mensen vergrijzen, maar wel 
langzaam. 
 
Een tekst die bijna op een wervende advertentie lijkt om meer 
bewoners naar Oudemirdum te halen. Vrienden van ons 
stuurden ons begin augustus het Reformatorisch Dagblad met 
daarin een volle pagina over Oudemirdum met daarop de 
paginabrede de kop; “Oudemirdum, waar de mensen 
vergrijzen, maar wel langzaam”. Oudemirdum heeft weer 
eens de Nationale pers gehaald en in dit geval als onderdeel 
van een serie in het Reformatorisch Dagblad over twaalf 
christelijke dorpen. Deze keer geen verhaal over de 
Elfstedentocht die net niet doorging, het ging ook niet over het 
Experiment Gaasterland, maar een mooi verhaal over de 
reünie, over de oude en de nieuwe volksaard, de sociale 
samenhang, over de stilte in de winter, het nieuwe dorpshuis 
en over de historie. Hoewel het artikel wel erg leunt op de 
signatuur van het RD geeft het verhaal wel een positief beeld 
van hoe wij als Oudemirdumers met elkaar omgaan. Tijdens de 
reünie heb ik een deel van de reünisten leren kennen tijdens 
de rondwandeling op het Oudemirdumerklif en daar kwamen 
de verhalen uit het verleden los. Stuk voor stuk zijn ze trots 
op hun dorpje en willen ze laten weten waarom ze weer zo 
graag even in Oudemirdum terug zijn. Ondanks allerlei 
veranderingsprocessen blijkt in Oudemirdum de sociale 
cohesie nog steeds aanwezig en die kan alleen maar sterker 
worden als oud en huidige Oudemirdumers elkaar eens in de 
vijf jaar blijven ontmoeten. Het nieuwe MFC staat borg voor 
een duurzame ontmoetingsplaats die bijdraagt aan de 
leefbaarheid en daar hoeven wij als huidige inwoners 
natuurlijk geen vijf jaar op te wachten.   
Redactielid Jelle Twijnstra heeft er een belangrijke bijdrage 
aan het artikel in RD geleverd en het zijn ook zijn woorden; 
“We vergrijzen wel, maar langzaam”. Als het waar is dat in 
Oudemirdum de mensen maar langzaam vergrijzen, dan zal 
het op alle volgende reünies steeds drukker worden en daarom 
is het maar goed dat we zo’n nieuw en groot MFC hebben.  
 
Jan Tijsma 
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Hallo Dorpsbewoners, 
op zaterdag 7 juli was het dan zover: De Unicef Sponsorloop! 
Langs deze weg willen wij alle deelnemers, vrijwilligers en 
sponsors bedanken voor deelname en hulp; SUPER!!   
 
Het totaalbedrag van deze dag is geworden....€ 2017,50!! 
We zijn van plan om volgend jaar weer een actie op touw te 
zetten voor een ander doel..... 
Hopelijk kunnen we dan weer op u/jullie rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jildou van der Zee 
José Andela 
Laura Jagersma 
Jolanda Andela 
Karlijn Kusters 
 
 
 
Oproep ouderensoos 
 
Op woensdagmiddag is er in het MFC “it Klif” van 14:00 tot 
18:00 uur de ouderensoos. 
Hier kan men o.a. klaverjassen, biljarten, sjoelen of gewoon 
een kopje koffie of thee drinken en een borreltje kan 
natuurlijk ook. Wilt u niet tot 18:00 uur blijven, eerder 
weggaan mag ook hoor! 
De laatste tijd loopt het aantal bezoekers van de soos wat 
terug, het ploegje wordt wat klein. 
Vandaar deze oproep (voor mannen én vrouwen); wilt u er zo 
nu en dan eens uit en weer wat onder de mensen komen, kom 
dan langs op woensdagmiddag in het MFC. 
U kunt gerust vrijblijvend komen kijken wat het allemaal 
inhoud, het verplicht u tot niets, maar grote kans dat u de 
volgende week weer langskomt. 
 
Namens een tevreden soosbezoeker 
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BESTE LEZERS VAN HET POMPEBLÊD. 
 
Wij, Jetje en Fetje, hopen dat u een fijne zomer heeft gehad en 
dat u  nog even kunt genieten van een mooie nazomer! 
Wij hebben voor u enkele recepten van likeuren uitgezocht  
met het oog op de feestdagen in december. Omdat  deze 
zelfgemaakte likeuren enkele maanden moeten staan voordat 
je ze kunt drinken, hebben wij besloten de recepten nu  aan u 
door te geven.    
Wie kent niet de Boerenjongen.  Mijn oma maakte het al.  Je 
hebt er voor nodig: 
 
500 gram grote rozijnen 
Een stukje pijpkaneel 
250 gram suiker 
1 liter brandewijn of wodka. 
Week de rozijnen een kwartiertje in lauw water en laat ze 
daarna uitlekken. Doe ze in een stop- of weckfles met de 
pijpkaneel. Laat de suiker smelten in een beetje water en 
vermeng het met de brandewijn. Giet alles op de rozijnen en 
zet het koel en donker weg. (bv. In de kelder). 
 
Stop- en weckflessen zijn nog steeds te koop. Heb je ze niet: 
Kijk dan eens in de  tweede handswinkeltjes. 
 
Vin a’Orange. 
 
3 grote sinaasappelen in dikke schijven 
1 kleine citroen in schijven 
1 gebroken vanillepeul 
Snufje nootmuskaat 
9 dl rode wijn 
150 gram suiker 
1,5 dl brandewijn of wodka 
 
Doe de sinaasappelen, citroen, vanillepeul en de nootmuskaat 
in een pot. Giet de rode wijn erbij en sluit de pot. Laat het zes 
weken staan. Zeef het mengsel en los daarin de 100 gram 
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suiker op. De suiker al roerend oplossen. Voeg dan de 
brandewijn of wodka toe. 
Doe de likeur in een mooie fles en laat deze in een koele, 
donkere ruimte  één maand staan. 
Nog een leuk recept.  De naam van deze likeur:  Likeur 44. 
Je hebt nodig: 
2 sinaasappelen 
1 liter wodka of brandewijn 
44 koffiebonen 
1 vanillestokje (over de lengte los snijden) 
150 gram suiker. 
Prik in de sinaasappelen ± 44 gaten. Doe ze in een pot.  
Kook de suiker met een beetje water tot een stroopje en laat 
het dan afkoelen. 
Dan de 44 koffiebonen en het vanillestokje bij de 
sinaasappelen in de pot. Vervolgens de alcohol en het 
suikerstroopje er aan toevoegen.  
Goed afsluiten en elke dag even schudden omdat de vruchten 
niet helemaal onder de alcohol staan.  
Na 44 dagen alles zeven en de likeur is klaar! 
Tenslotte een soort advocaat:  Egg Nog. 
Je kunt deze advocaat “lepelen” op ieder tijdstip! Na het 
dessert bij de koffie heel lekker! 
6 eieren  (nr. 3) gesplitst 
85 gram fijne suiker 
1/3 theelepel nootmuskaat 
150 ml cognac of whisky 
250 ml slagroom 
Nootmuskaat als garnering 
 
Klop de eierdooiers, suiker en de nootmuskaat door elkaar.  
Roer de alcohol door de slagroom.  
Klop de eiwitten stijf en spatel alle ingrediënten in een kom. 
Laat het geheel afkoelen en bestrooi het met wat nootmuskaat. 
Heerlijk! 
 
Jetje 
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Om een beetje in de “receptensfeer” van Jetje te blijven heb ik 
voor u een recept voor het maken van bonbons. 
Chocolade bonbons met Friesche rozijnen. 
Ingrediënten: 
4 eetlepels berinnenburger 
2 theelepels vers geraspte sinaasappelschil en een handje 
rozijnen. 
50 gram cacaopoeder 
1 eetlepel cashewpasta 
2 eetlepels kokosroom 
1 eetlepel ahornsiroop 
Mespuntje kaneel  
cacaopoeder 
Verwarm de likeur, strooi het sinaasappelrasp erin, neem de 
pan van het vuur en wel de rozijnen hierin  (ongeveer een half 
uurtje). Meng cacaopoeder met kokosroom, cashewpasta, 
ahornsiroop en kaneel door de rozijnen. Als de substantie te 
dun is nog wat cacaopoeder toevoegen. Laat het mengsel in de 
koelkast opstijven. Vorm knikkertjes van het 
chocolademengsel en maak er bolletjes van. Rol ze door wat 
cacaopoeder. 
Uiteraard kan men ook rum of whisky nemen in plaats van 
berinnenburger. 
  
Noten bonbons. 
Ingrediënten: 
100 gram gemalen noten (bijv. amandelmeel) 
100 gram dadels. 
 
Gedroogde vruchten (bijv. abrikozen, pruimen of appeltjes)  en 
kokosrasp. 
Maal de noten en de dadels in de keukenmachine (of met de 
staafmixer, al is dat lastiger, maar wel te doen) tot het geheel 
mooi fijn is. Voeg de gedroogde vruchten toe en laat nog even 
draaien. Maak balletjes en rol deze door de kokosrasp. 
 
Fetje. 
 
Wij wensen u veel plezier met het maken van deze recepten!  
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Koninklijk bezoek 
Op een mooie dinsdagmiddag ergens in mei, kregen wij hoog 
bezoek: de burgermeester kwam langs! Wat een verrassing, die 
komt vast niet zomaar! En nee hoor, het grote nieuws dat nog 
niet de wereld in mocht was dat er nog veeeel hoger bezoek 
zou komen op vrijdag 6 juli. Nou ja, dan denk je toch eerst wel 
even dat je in de maling genomen wordt, want wie krijgt nou 
thuis Koningin Beatrix op bezoek? Ik kende in ieder geval 
niemand. 
De volgende dag, op een woensdagmiddag met wederom mooi 
weer, stopte er een bus op het erf en stroomde deze leeg met 
allerhande mensen: hofdame, adjudant, kamerheer, mensen 
van de gemeente, mensen van de provincie. Na een babbeltje in 
de zon, een inspectie van de huiskamer en het maken van een 
route over het erf, bleek het allemaal geen grap: de Koningin 
komt echt bij ons op bezoek op de Betonpleats!  
Tsja, en dan ga je bedenken wat je allemaal nog moet doen: 
Hoe schoon wil je alles hebben? Wat moet er bij de koffie? 
Welk servies moet je gebruiken? Wie zijn er allemaal op het erf 
aanwezig? Welke kleren moet je aan? 100 vragen, heel wat 
uurtjes poetsen, opruimen en andere dingen organiseren 
verder, kwam 6 juli steeds dichter bij. De kinderen werden per 
dag zenuwachtiger en wij met hen. 
Vrijdagmorgen 6 juli hebben we nog wat laatste dingen 
voorbereid, de bloemetjes voor de Koningin klaargezet, de 
Betonpleats gebakjes bij de bakker opgehaald en tussendoor 
via twitter even bijgehouden welke kleur hoed ze op had. De 
explosieven-mannen met honden hadden ons erf ‘veilig 
verklaard’ en een hele grote man hield toezicht bij de inrit dat 
niemand het erf op kwam die dat niet meer mocht.  
Om kwart over 1 stopten er eerst twee bussen met mannen, 
vrouwen en hele grote camera’s. Nadat die zich opgesteld 
hadden achter het lint, stopten er weer twee bussen, nu vol 
zenuwachtige schoolkinderen en meesters en juffen: allemaal 
mooi in rood wit blauw oranje en de kleuters met hoed. Wat 
een feest! De pers was ook blij met deze afleiding, want het 
wachten duurde nog een half uur en dan is het fijn als 100 
kinderen alvast 15 keer (minimaal!) het liedje oefenen.  
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En toen, iets na tweeën, stopte er weer een busje. Ditmaal een 
mooi klein blauw busje. En hoe onrustig en lawaaiig het 
voorafgaande halfuur was, zo muisstil was het toen de deur 
open ging. Daar stapte ze uit en schudde onze hand. Bijna de 
hele familie Westra stond in de rij en iedereen kreeg even 
aandacht. Lobke, Silke en Gerbrich gaven hun tekeningen en 
bloemetjes en Rinke liet flink van zich horen. Hij haalde zelfs 
de landelijke dagbladen, omdat hij koninklijk getroost werd! 
Gelukkig hielp het troosten, want daarna was hij stil. De 
kinderen van de Walikker hebben erg hun best gedaan om de 
Koningin toe te zingen, zelfs twee keer! En intussen heeft 
Emma vd Mark een groot boek met tekeningen gegeven.  
Tijdens een korte wandeling over het erf, langs de 
waterzuivering, mestvergister, windmolen en uiteraard de 
koeien in de stal, bleek dat de Koningin zeer geïnteresseerd 
was in waar wij mee bezig zijn. Wij hebben met haar nog 3 
kwartier gesproken aan de keukentafel, onder het genot van 
een kop koffie met gebak. Wat een energieke, enthousiaste, 
geïnteresseerde vrouw! Op een warme manier voerde ze het 
gesprek met ons, zeer belangstellend naar hoe wij ons bedrijf 
runnen en ook puttend uit eigen ervaringen. Na het gesprek 
volgde nog een foto met Koningin en de hele familie en 
uiteraard het afscheid en uitzwaaien. Niet alleen wij deden de 
Koningin uitgeleide, ook enkele tientallen mensen uit de 
omgeving stonden langs de weg om een blik op de Koningin te 
werpen.  
Het hele gebeuren had wat weg van een bruiloft: met elkaar 
leef je er naar toe en treft alle drukke voorbereidingen. Op de 
dag zelf een gezonde spanning, maar bovenal genieten en 
naderhand konden we allemaal nog lange tijd genieten van de 
energie die het bezoek ons gaf! Het was een belevenis die we 
waarschijnlijk nooit meer mee gaan maken, en waar we 
geweldig van genoten hebben!  
 
De bewoners van de “Betonpleats” 
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VROUWEN VIEREN FEEST  VROUWEN VOEREN ACTIE 
 
Beste lezers, 
 
Vrouwen vieren feest omdat de bond van plattelandsvrouwen 
(vrouwen van nu) in 2013 het 95-jarig bestaan viert. 
Op 10 mei 1918 werd deze organisatie opgericht. 
Eerst onder de naam bond van oud leerlingen, later na de 2e 
wereldoorlog bond van plattelandsvrouwen en nu  
bvpf vrouwen van nu. 
De afdeling ‘Gaasterland’ is de oudste van Friesland en van 
Nederland. Daar zijn we best trots op en dus reden genoeg om 
feest te vieren. 
Het afdelingsbestuur heeft een jubileumcommissie ingesteld 
en deze is voortvarend bezig om er op 7 mei 2013 een 
bijzonder feest van te maken. 
Onze organisatie houdt zich o.a. bezig met recreatie – educatie 
en is maatschappelijk betrokken. 
Hoewel de leden veel plezier beleven aan genoemde punten is 
de maatschappelijke betrokkenheid voor hen van groot belang. 
Daarom ook de slogan: ‘vrouwen vieren feest – vrouwen voeren 
actie’.  
De commissie heeft een thema aan dit jubileum verbonden en 
dit zal als een rode draad door ons vergader/jubileumseizoen 
2012/2013 lopen. 
Wij willen n.l. geld inzamelen voor pink ribbon., dit is een 
fonds wervende organisatie die aandacht vraagt voor 
borstkanker. 
Omdat wij een vrouwenorganisatie zijn, leek het de commissie 
juist om pink ribbon onder de aandacht te brengen; 1 op de 3 
vrouwen krijgt namelijk borstkanker. 
 
Daarom vragen wij alvast aandacht voor een paar van onze 
acties die in 2012 zullen plaats vinden. Deze acties zijn niet 
alleen voor onze leden maar ook voor niet leden bedoeld. 
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Donderdag 20 september 2012 organiseren wij een fietstocht. 
Start:  tussen 13.00 en 13.15 uur. 
Plaats: sportveld vv balk (de wilgen). 
Afstand: 35 km. 
Inleg:  7,00 euro (incl. Koffie, thee en cake). 
Opgave: telefonisch bij k. Haanstra (605263) of bij a. 
Hoekstra (602992). deelname voor eigen risico. 
 
Vrijdag 19 oktober 2012 een fancy fair, met o.a. draaiend rad 
met veel mooie prijzen. Verloting van een quilt, gemaakt door 
onze quiltgroepen. Een prachtige pop in Friese klederdracht. 
De pop is aangekleed door één van onze leden en u mag de 
naam van de pop raden. Natuurlijk ontbreekt de gezellige 
koffie/theehoek met eigen gemaakt gebak niet!! 
Plaats: het gebouw in Harich.  Aanvang: 14.00 uur. 
 
Donderdag 22 november 2012 een koffie ochtend met 
voorlichting over borstkanker. Medisch specialist mevrouw dr. 
H. De Graaf, verbonden aan het oncologisch centrum van het 
mcl Leeuwarden. 
Zij geeft informatie en heeft veel praktijkervaring. 
Bovendien komt een vrijwilligster van pink ribbon vertellen 
over haar organisatie. 
Plaats:  de Treemter in balk. 
Aanvang:  9.30 uur. 
 
14 december treft u ons op de kerstmarkt in balk. 
Fietst  u mee??  Raadt u mee?? Graag ontmoeten wij u bij 
bovenstaande acties/bijeenkomsten, want mede daardoor 
kunnen wij hopelijk op 7 mei 2013 een mooi bedrag aan pink 
ribbon doneren. 
 
PS. 
Rechtstreeks doneren kan natuurlijk ook! 
Ons banknummer is 1269.45.306 
Later hoort u meer van ons betreffende de acties en 
bijeenkomsten voor 2013. 
 
De jubileumcommissie. 
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Merenpost 
Alles wordt steeds duurder; zo ook het versturen van uw post. 
Maar waarom zou u meer betalen dan nodig is?? De Meren 
Post-zegels zijn ook in Oudemirdum verkrijgbaar!! 
Voor slechts Є 0,33 per kaart of brief tot 20 gram stuurt u uw 
post door heel Friesland. 
U bespaart dus Є 0,17 ten opzichte van uw reguliere post!! 
Post ingeleverd voor maandag 14.00 uur wordt vrijdag in heel 
Friesland bezorgd. 
Post ingeleverd voor donderdag 14.00 uur wordt dinsdag in 
heel Friesland bezorgd. 
In de maand december verkopen wij Meren-Kerstpostzegels 
voor slechts Є 0,30. 
 
Uw voordeel:  

 Gegarandeerd voordeel van Є 0,17 per verstuurd 

poststuk 
 Meren Post bezorgt zowel op dinsdag als op vrijdag 

door geheel Friesland 
 Van maandag t/m zaterdag kunt u bij ons terecht voor 

zowel het inleveren van uw post, alsook voor het 
aanschaffen van uw zegels 

 Indien gewenst leveren wij service aan huis; wij leveren 
de zegels dan bij u thuis en kunnen uw post daar ook 
afhalen 

 Indien gewenst ontvangt u een factuur (interessant 
voor bedrijven!!) 

 De zegels zijn zelfklevend. 
 De zegels zijn per stickervel van 10 stuks verkrijgbaar 
 De zegels zijn uniek, want ze hebben de vorm van een 

pompeblêd!!   
Nadeel: 

 Uw post mag niet in de reguliere TNT-brievenbussen en 
moet dus ten allen tijde bij ons thuis ingeleverd 
worden; wij verzorgen de verdere verspreiding 

 Gebruik van de zegels is alleen voor postbezorging in 
Friesland, voor uw overige post kunnen wij u helaas 
dus niet van dienst zijn.     



 
26 

 

Denkt u van onze diensten gebruik te kunnen maken, neem 
dan (vrijblijvend) contact met ons op of kom langs voor de 
mogelijkheden.  Kijk eventueel ook op: 
www.postgroepfryslan.nl  
 
Graag tot ziens!! 
   
U kunt voor al uw Meren Post terecht bij:  
Fam. J. Oldenhage,     
Jan Schotanuswei 58,  
Oudemirdum   
Tel: 0514-571803 / 06-15257799    
E-mail: johanoldenhage@kpnplanet.nl 
   
 
 
 

                        !!!! Oproep !!!! 

  

Een groepje enthousiaste dames heeft deze zomer in 

samenwerking met de activiteiten commissie een avond 

georganiseerd deze avond is een groot succes is geworden. 

  

Activiteiten commissie is op zoek naar enthousiaste mensen die 

in samenwerking met de A.C.O.  een spetterende avond willen 

organiseren voor het programma van volgend jaar. 

  

           !!!! Meld je aan bij de A.C.O !!!! 

  

Aanmelden kan tot eind oktober bij, 

Catharinus de Jong 

De Alde Buorren 24 

Oudemirdum 

Email; info@aco-oudemirdum.nl  

mailto:johanoldenhage@kpnplanet.nl
mailto:info@aco-oudemirdum.nl
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Beter sorteren levert geld op! 
 
Op de afvalkalender en in de Balkster Courant was het al 
aangekondigd dat de gemeente sorteerproeven zou houden. 
Het was opgevallen dat de laatste jaren afval in de grijze 
container zit wat er niet in hoort. Afgelopen voorjaar heeft dit 
ook plaats gevonden. In een aantal plaatsen (Balk, Wijckel, 
Sondel en Nijemirdum) is onderzoek gedaan naar de 
samenstelling van het afval dit in de grijze restcontainer die 
ter inzameling wordt aangeboden.  
 
Resultaten 
Hierbij is gebleken dat er, afgezet tegen de landelijke normen, 
behoorlijk goed wordt gescoord. 
Toch zijn er nog wel verbeterpunten. Als het afval nog beter 
gescheiden zou worden dan scheelt dat op jaarbasis € 97.759,-
- Zo is gebleken dat er door onze burgers toch nog behoorlijk 
veel Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) in de grijze containers 
wordt gegooid. Het gaat gemiddeld om meer dan 30% van het 
totale restafval. Op jaarbasis betreft het in totaal 632 ton  Het 
kost de gemeente € 107,-- om een ton restafval af te voeren. 
Als dit GFT in de groene GFT-container zou worden gegooid 
kost dit de gemeente € 57,50 per ton en als dit GFT bij ons 
kringloopstation op Eigen Haard zou worden aangeboden kost 
het slechts € 25,-- Sommige afvalstoffen leveren dan zelfs geld 
op. 
Het is dus erg belangrijk dat er een goede scheiding van de 
afvalstoffen plaatsvindt. 
 
Wat hoort er ook niet in 
Bij de controle bleek eveneens dat er toch nog veel oud papier 
(9,5%) in het restafval zit. Als dit apart wordt ingezameld door 
de lokale verenigingen levert dit voor die verenigingen geld op 
en zijn er geen onnodige kosten voor de burgers van onze 
gemeente. Verder zat er veel 5,6% textiel, schoenen en riemen 
in het afval. Ook dit afval is zeer geschikt voor hergebruik. In 
de gemeente staan diverse containers waar het genoemde afval 
in kan. Bepaalde organisaties willen dit “afval” graag hebben 
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zodat ze andere mensen kunnen helpen of /er andere 
producten van kunnen maken. 
Ook wordt er nog bouw- en sloopafval (5,5%), puin (2,5%), 
tapijt, glas (4,4%), elektrische apparatuur, bedrijfsafval en zelfs 
klein chemisch afval in de containers aangetroffen. Dit zijn 
bijna allemaal afvalstoffen, die veelal gratis op het 
kringloopstation in Balk kunnen worden ingeleverd. In de 
meeste gevallen zijn de hergebruikmogelijkheden dan ook 
groter. Chemisch afval hoort natuurlijk niet in de 
restcontainer, maar moet apart worden ingeleverd. 
 
Controle  
Zoals al aangekondigd zou gemeente de komende tijd 
nadrukkelijker controleren op de inhoud van de containers. 
Als er teveel afvalstoffen in worden aangetroffen, die niet in de 
restcontainer thuishoren, zou de container niet worden 
geleegd. De extra controles hebben plaats gevonden en een 
flink aantal containers zijn niet gelost. In sommige containers 
zat tuinafval, bouw en sloop, puin, bedrijfsafval, veel papier en 
zelfs een televisie. Ondanks de publicatie was dit een 
tegenvaller en daarom is besloten de komende tijd nog 
intensiever te controleren.  
 
Handhaving 
De containers waar verkeerd afval inzit worden niet gelost. Het 
lossen van de containers gebeurt met behulp van camera’s. 
Hierdoor kan de chauffeur zien wat voor afval er in de 
containers zit. Mocht bij het lossen geconstateerd worden dat 
er verkeerd afval in de containers zit dan wordt het adres van 
de desbetreffende containers geregistreerd. Daarop wordt die 
container in het vervolg extra gecontroleerd en eventueel niet 
meer gelost. 
 
Het is van belang het afval goed te scheiden zodat veel weer 
hergebruikt kan worden. Een goede afvalscheiding is niet 
alleen goed voor het milieu maar ook voor de beurs van de 
burgers van Gaasterlân-Sleat. Alle beetjes helpen dus laten we 
daar voor gaan! 
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Activiteiten Commissie Oudemirdum 
 
Terugkijkend op het afgelopen zomerseizoen kunnen we 
stellen dat we het met het weer fantastisch hebben getroffen, 
de meeste avonden zijn droog verlopen. 
 
Ook dit jaar hadden we weer een ruime keus aan artiesten, 
voor elk wat wils.  
Helaas kon de wielerronde, wegens te weinig deelname, niet 
doorgaan.  
Nieuw dit jaar was de jongeren avond met rodeo stier, eier-
gooien en vele andere activiteiten, we willen de dames die dit 
georganiseerd hebben hartelijk danken voor hun inzet, dit is 
zeker voor herhaling vatbaar! 
Uiteraard bedanken we ook de vele andere vrijwilligers 
(tentbouwers, palenmensen, hand en span mensen e.d.) die het 
met ons mogelijk hebben gemaakt om het programma te 
bedenken en uit te voeren, we doen komend seizoen graag 
weer een beroep op jullie. 
Ook een woord van dank aan de sponsoren die wederom 
vertrouwen in de commissie gesteld hebben en het financieel 
mogelijk gemaakt hebben om de artiesten aan te trekken.  
Een lijst van deze sponsoren vind u op onze website;  
www.aco-oudemirdum.nl .  
Via deze site kunt u natuurlijk ook uw ideeën aangaande het 
programma met ons delen, we staan open voor goede 
voorstellen!  
 
Tot volgend jaar, 
 
De Activiteiten Commissie Oudemirdum. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aco-oudemirdum.nl/
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Wist u dat : 

 

De Fonteinhof per 1 oktober gesloten is. 

 

Wij u dan graag als klant tegemoet zien. 

 

Dat wij de naam van de cafetaria ook zo spoedig mogelijk 

gaan onthullen. 

 

Wij alvast iedereen willen bedanken die meegedacht heeft 

voor een naam. 

 

Dat wij open zijn voor snacks en (soft)ijs op: 

Woensdag       12.00 tot 20.00 uur 

Donderdag      16.30 tot 20.00 uur 

vrijdags           12.00 tot 22.00 uur 

zaterdags         12.00 tot 22.00 uur 

zondags            16.00 tot 19.00 uur (vanaf oktober) 

 

zie ook www.itklif.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 9 nov  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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