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Van de bestuurstafel. 
 
Het jaar 2012 is al weer bijna voorbij. 
Als U dit leest is Sinterklaas al aan gekomen in Oudemirdum 
en is het feest al weer voorbij. 
We maken ons op voor de kerst en Oud/Nieuwjaar en kijken 
terug op een jaar vol vreugde en verdriet. 
Voor sommigen onder U die een dierbare hebben verloren of 
met ziekte waren/zijn geconfronteerd zijn dit moeilijke dagen. 
Ik wil in dit geval even stilstaan bij het overlijden van Riemke 
Agricola. 
Riemke, waar we altijd een beroep op konden doen. 
Ze heeft in ons bestuur gezeten, maar was ook actief voor het 
Pompeblêd. 
We zullen haar missen, maar vooral Tjebbe en de kinderen 
missen haar en die wensen we veel sterkte toe. 
Ook ons bestuurslid Gatze Bokma moesten we wegens ziekte 
een tijd missen tijdens onze  bestuursvergaderingen. 
Hij heeft inmiddels een zware operatie ondergaan die zeer 
goed is verlopen. 
Wij hopen hem binnen afzienbare tijd weer in ons midden te 
hebben. 
 
*Oudejaarsdag. 
Bart Smink en Pier Gijzen hebben de organisatie bij het carbid 
schieten op zich genomen. 
Dit gebeurt middags op het N.O.K. terrein. 
U wordt van harte uitgenodigd om er bij te zijn. 
Na afloop is er voor de carbid schieters een hapje en drankje 
in het dorpshuis. 
 ‘S avonds bent U van harte welkom in ons M.F. C. na 12 uur. 
Het wordt vast een gezellig samen zijn. 
 
*Bezoek B. en W. 
Op 5 november hebben we een bezoek gehad van de 
Wethouders Bonnema en Veldman. 
Onze Burgemeester kon er niet bij zijn ( hij verbleef in het 
buitenland ). 
Ook was de heer Knobbe ( ons aanspreekpunt ) aanwezig. 
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We hadden van te voren vragen opgestuurd. 
V  Wat gebeurd er met de Wyldemerk campus, het is nu een 
verwaarloosde boel? 
A  De campus wordt verplaatst naar de overkant op het terrein 
van de grasdrogerij. 
De campus gaat weer van start met ongeveer dezelfde 
jongeren maar met geld uit een andere pot. 
V  Hoe staat het met het project “varen in het bos”? 
A  Er is een begin gemaakt en de Sminkevaart wordt 
uitgebaggerd tot  het Heidepad. 
Wij hebben nogmaals aangedrongen om de vaart tot het eind 
uit te baggeren. 
Het zal meegenomen worden. 
V  Waar moeten we naar toe met onze aanvragen na de fusie? 
A  Er blijft in Balk een loket burgerzaken. 
V  Wat gebeurd er met de bibliotheek ? 
A  De bibliotheek blijft open. 
V  Wat gebeurd er met onze milieu straat? 
A  Deze blijft open. 
V  Hoe staat het met de zandwinning? 
A  Wanneer de plannen duidelijk zijn komt er een infoavond. 
We hebben een goed en open gesprek met elkaar gehad. 
 
*Buurtverenigingen. 
Willen jullie de datum van 17 januari 2013 alvast noteren ? 
Wij rekenen op een grote opkomst. 
U krijgt nog een officiële uitnodiging voor deze vergadering. 
 
*Banken Oudemirdumer klif. 
Na het behaalde succes met de Gaaikemabank hebben we al 
weer een nieuw project gevonden. 
Namelijk de banken bij de verrekijker op het Oudemirdumer 
klif. 
We zijn van mening dat die wel een opknapbeurt verdienen. 
Toerist en eigen inwoners worden namelijk op allerhande 
wijze gewezen op de mooie locatie. 
Met Staatsbosbeheer hebben we hierover contact opgenomen. 
Die gaan intern bekijken wat de reden van achterstallig 
onderhoud is en dan horen wij wat er gaat gebeuren. 
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*Hege Gerzen. 
Zoals U waarschijnlijk hebt gelezen of gehoord zijn de 
openingstijden verruimd. 
Dit is goed nieuws, waar we al jaren op gewacht hebben. 
Fijn dat de gemeente en de natuurorganisaties nu op één lijn 
zitten. 
Ook wordt een en ander opgeknapt. 
We wensen Sjerp en zijn medewerkers een succesvol 2013 toe. 
 
*Bedankt. 
Bij deze willen we alle vrijwilligers,die zich afgelopen jaar voor 
ons dorp hebben ingezet heel hartelijk bedanken. 
 
 
HOOP.          
                       
Geef elkander hoop 
Dan gaat alles goed 
Geef elkander hoop 
Als je elkaar ontmoet 
 
Niet met mooie woorden 
Een rede of een preek 
Nee,zomaar bij de slager 
Of in de apotheek 
 
Op een café-terrasje 
Of langs het water loop 
Al is het nog zo vluchtig 
Maar geef elkander hoop 
 
 
 
 
Ik wens U allen namens ons bestuur een hoopvol, goed en 
gezond 2013 toe. 
Marianne Visch. 
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Voor de spelers is het toneelseizoen alweer begonnen! We zijn 
vroeg en fanatiek van start gegaan met de repetities voor het 
geweldige stuk ‘Twa’. 
Wij zijn al zo actief begonnen, omdat het een pittig stuk is om 
te spelen! Onze Marre van Steinvoorn, begint aan haar grootste 
en mooiste uitdaging in haar carrière als regisseuse bij de 
Snypsnaren. Het wordt een hele strijd om ons op het goede 
moment, op de juiste plaats, met de beste intonatie, de 
voorgeschreven tekst te laten zeggen. Maar natuurlijk zorgen 
wij er als vereniging voor, dat we dit jaar weer een toneelstuk 
neer zetten om niet te vergeten! 

Het verhaal speelt 
zich af in een 
dorpsherberg ergens 
op het Friese 
platteland. Normaal 
gesproken is het 
rustig in het café en 
zitten er zes of zeven 
vaste klanten. Het 
drukst is het er 
tijdens de jaarlijkse 
toneelavonden en 
natuurlijk tijdens de 
dorpsfeesten. Vrijdag- 
en zaterdagavond zit 
de jeugd er die na 
tienen de kroeg weer 
verlaat om ergens 
anders feest te vieren. 
Er zijn ook avonden 

dat de deur al rond half tien op slot gaat. 
Op de avond, waarop het stuk zich afspeelt, is het 
onverwachts ontzettend druk. De kastelein Klaas (Henk 
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Landsheer) en zijn vrouw Jantsje (Annie Amsterdam-
Vogelzang) kunnen het bijna niet meer bolwerken… 
In 1996 heeft Tryater dit tragisch comedische stuk, geschreven 
door Jim Cartwright en vertaald door Romke Toering, 
geproduceerd. Alle rollen in dit stuk werden vertolkt door Jan 
Arendz en Klaasje Postma. Zij speelden zowel het echtpaar 
achter de tap, als de bezoekers van het café.  
Omdat er zoveel mooie rollen voor iedereen tussen zaten, 
spelen wij allemaal mee. Een enkele speler heeft een dubbelrol 
en we hebben zelfs een nieuwe speelster aangerukt! Hinke 
Stienstra, willkommen im Club!  
Wij hebben er ontzettend veel zin in en zorgen ervoor dat u 
een geweldige avond uit zult beleven. We hopen u allemaal te 
zien in MFC it Klif, op één van de volgende uitvoeringsdata: 

 vrijdag 15 maart 

 zaterdag 16 maart 

 zaterdag 23 maart 

 (zondag 24 maart, bij 

groot succes) 

 
Bloedprikken in Oudemirdum 
Vanaf dinsdag 2 oktober hebben wij 2 x per week zitting in 
MFC it Klif. De zittingen zijn op dinsdag van 8.00 – 8.30 uur en 
op donderdag van 10.30 – 11.00 uur. Een ieder die zich moet 
laten bloedprikken voor de trombosedienst, de huisarts of 
voor een specialist kan op de zitting komen. Graag het 
formulier en uw ponsplaatje (of de stickers die u in het 
ziekenhuis krijgt) meebrengen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mirjam Kuperus 

 

H Laboratorium Medewerkers  

 
  Postbus 20000 

8600 BA Sneek 
  Tel: 0515-488888 

Antonius Ziekenhuis Zuidwest Friesland 



 
6 

 

STA OP EN SCHITTER. 
 
Geen antwoord op vragen, 
Geen warm onthaal. 
Geen glamour of glitter. 
Geen man van staal. 
 
Geen aangekleed voetstuk. 
Geen pracht, geen praal. 
Geen neonreclame. 
Geen bliksemstraal. 
 
Geen vuurwerk, geen kernbom. 
Alleen maar een ster, 
die mensen de weg wijst 
van toen tot dusver. 
 
 
Fiet van Beek. 
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EHBO Vereniging Oudemirdum 

 
In de maand oktober was het op maandag en woensdag avond 
weer dolle pret in het MFC tijdens de jaarlijkse 
herhalingslessen. We zijn dan wel als EHBO’ers aanwezig bij de 
meeste evenementen maar gelukkig zijn daarbij de 
‘ongelukken’ gewoonlijk beperkt tot een pleistertje of het 
uitzuigen van een insecten beet. Om de vaardigheden toch op 
peil te houden komen de leden dus jaarlijks bij elkaar om, 
onder leiding van Margje Wildschut,  de theorie op te halen,  te 
oefenen met de reanimatie poppen, het gebruik van de AED  en 
het aanleggen van verschillende verbanden. Hoogtepunt is 
steeds weer de avond met de  Lotussen . (LOTUS staat voor 
Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers). Mensen 
die deze pittige opleiding achter de rug hebben kunnen, heel 
realistisch, allerlei ongelukken en ongemakken uitbeelden. 
Ideaal oefenmateriaal dus 
De laatste avond stond in het teken van ons 25-jarig bestaan.  
Er was  koffie en oranjekoek om te beginnen met  daarna een 
hele serie opdrachten om kennis en vaardigheid te toetsen en 
die we in groepen moesten uitvoeren. En toen was het tijd voor 
een drankje en een hapje. Zo’n gelegenheid kan natuurlijk niet 
voorbij gaan zonder een terugblik. Dat deed Esther Schilstra, 
de voorzitter, dus ook.  Ze had het logboek, waarin haar 
voorgangers al sinds 
1987 de jaarverslagen 
bijhielden, doorgenomen 
en een paar 
wetenswaardigheden 
opgediept over het 
verleden van de 
vereniging.  
Ooit begonnen als een 
vereniging van 12, 
hebben we nu wel 50 
leden die allemaal hun 
steentje bijdragen bij 
gemiddeld 25 
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evenementen die jaarlijks in de omgeving van Oudemirdum 
georganiseerd worden. En daarbij zijn nog 3 leden die er vanaf 
de oprichting bij zijn; Jappie, Lolkje en Feike Steganga die door 
Esther het officiële speldje van de KNV EHBO voor 25 jaar 
trouwe dienst uitgereikt kregen. Natuurlijk moest daar op 
gedronken worden. En dat deden we dan ook. 
Nu zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen. Er is zelfs een ontmoeting geweest met het 11-
steden rayon hoofd en EHBO verenigingen in Balk en 
Bakhuizen over onze bijdrage bij eventuele 11-steden en 11 
meren tochten, mochten die ooit nog gehouden worden. Maar 
zeg nou zelf. Afgelopen jaar was het toch bijna raak. Zelf zou 
ik dat spektakel graag eens van dichtbij meemaken. 
Gelukkig hebben we maar heel weinig verloop in het 
ledenbestand. Het aantal blijft al een tijdje rond de 50. Toch is 
het belangrijk dat we ook in de toekomst het ledental op peil 
houden. Dus wordt er, samen met de verenigingen in de buurt, 
van tijd tot tijd een basiscursus EHBO georganiseerd. Bij 
voldoende deelname zou dat, begin volgend  jaar, in Balk zijn.  
Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij Jan 
Oostendorp van EHBO Balk of bij één van de bestuursleden 
van de EHBO Oudemirdum (Esther Schilstra, Jeannet Bekedam, 
Ria Bouma, Feike Stegenga, Idzard Pruiksma, Rob Liefhebber). 
De cursisten kiezen zelf de vereniging waar ze lid willen 
worden. Daar volgen ze dan dus de herhalingslessen , wordt de 
geldigheid van het diploma bijgehouden en doen ze mee in het 
EHBO’en bij evenementen. Graag horen we wat positieve 
reacties. 
 
 
OPROEP. 
 
Bij de winkel van Klaas Hamstra staat al enkele weken een 
Batavus herenfiets. Wie mist zijn fiets of kent iemand die zijn 
fiets kwijt is? Nadere informatie in de winkel. 
De redactie. 
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De Luts: 
 
De Luts is een begrip. Het romantische riviertje spreekt tot de 
verbeelding, vooral omdat het onderdeel is van de 
Elfstedenroute. 
Vermoedelijk is de Luts ontstaan als een klein natuurlijk 
stroompje. Tussen 1820 en 1830 werd de waterloop uitgediept 
en beter bevaarbaar gemaakt. Dit laatste was van belang, 
omdat de Luts in de negentiende eeuw een drukbevaren 
schakel was in de binnenvaart op Gaasterland. Beurtschippers 
voerden vanuit de Friese kleistreek terpaarde aan, die werd 
gebruikt voor het bevruchten van de akkers. 
De retourvracht bestond meestal uit hout uit de Gaasterlandse 
bossen. Het deel van de Luts tussen de bossen het raadhuis in 
Balk is lang eigendom geweest van het gelijknamige 
waterschap. Dat deel werd ik 1953 overgenomen door de 
gemeente.  
Het stuk Luts vanaf het raadhuis tot het Slotermeer, waar het 
riviertje in uitmondt, was altijd al eigendom van de gemeente. 
Tegenwoordig is de Luts alleen van belang voor de 
recreatievaart tussen de Fluessen en het Slotermeer. Daarnaast 
kan er langs het water aangenaam worden gefietst en 
gewandeld.  
Of er ooit nog 
Elfstedentocht 
schaatsers op de 
Luts zullen 
rijden zal de 
toekomst 
uitwijzen. 
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Kerstpuzzel 2012 
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Kleurplaat 
Maar drie kleurplaten ingeleverd deze keer, dus alle drie een 
prijs! 
Elske Femke Pietersma 
Maaike Reitsma 
Leonie Oldenhage, 
Jullie mogen je prijsje ophalen bij Bloemhandel “Pluk” 
De kerstkleurplaat mag ingeleverd worden bij Bakkerij 
Twijnstra. 
Zorgen jullie ervoor dat de etalage vol komt te hangen?? 
 
 
KerstSudoku 
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Oplossing Zomersudoku       Oplossing Herfstpuzzel 

 
Oplossing Herfstsudoku 

 
 

 
Erfgrens geschil 
Naar verluidt zijn er in Oudemirdum een stuk of 50 inwoners 
die bericht van de Gemeente hebben gehad over de erf grens. 
Onder het motto “samen sta je sterk” lijkt het ons een goede 
zaak als die betreffende inwoners hierin samen optrekken. 
Bent u een van de aangeschrevenen, dan kunt u zich melden 
bij Boy Schotanus. Gaestwei 2  tel.0514-571343 
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OUDEJAARSBINGO 
                           Zaterdagavond 29 december !! 

              Aanvang 20.00 uur 
                Met knallende prijzen het oudejaar uit!! 
 
      KINDERBINGO  In de KERST vakantie !!!! 
      Op donderdagmiddag 27 dec. 2012 
Aanvang 14.00 uur  tot ongeveer 16.00 uur in 
                                     M.F.C. IT KLIF OUDEMIRDUM 
 

 
 
Kerstconcert 2012 
 
Op zondag 23 december 2012 geeft het Interkerkelijk 
Streekkoor Oudemirdum weer een kerstconcert in de ‘Fontein’ 
te Oudemirdum ‘s avonds om 20.00 uur. Het thema van het 
concert is ‘Gloria’. 
Organist  is dhr.  Hielke v d Meulen en de algehele leiding is in 
handen van Harm van Zuiden. 
Bij de uitgang zal er een collecte zijn om daarmee de onkosten 
van de avond te kunnen bestrijden. 
U bent natuurlijk van harte welkom om dit concert bij te 
wonen. 
        
 De concertcommissie 
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Puzzelcompetitie 2012 
 
Puzzelaars weer bedankt voor het maken en inzenden van de 
puzzels. Zowel de kruiswoordpuzzel als de dubbele sudoku 
werden door alle deelnemers goed opgelost. Ook deze keer 
had een aantal mensen  veel werk gemaakt van de inzending: 
een mooie kaart, een tekening, een groet toegevoegd en wat 
niet al. Erg gezellig! 
Waarschijnlijk ten overvloede, maar toch voor alle zekerheid 
weer even dezelfde “riedel”: 
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! 
 
De stand na de Herfst Kruiswoordpuzzel 
 5 punten 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 
10 punten 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Mevr. W. Hoogland, De Ikebosker 23 
Mevr.  A. Klompmaker. De Ikebosker 27 
Mevr.  J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 
Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 
Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Schotanuswei 56A 
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 
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Dhr.   G.  v.d. Goot, Skouleane 1 
Mevr. B. Hospes - Boukes,  De Ikebosker 29 
Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 
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 
Dhr.   P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23   
De stand na de Zomer en Herfst Sudoku  
3 punten 
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 
Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7  
Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. M. Kramer - Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 
Dhr.   R. Liefhebber, De Flechtreed 14 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
2 punten 
Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 
1 punt 
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 
De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en de twee 
sudoku’s vindt u elders in dit blad. 
 
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden 
ingeleverd tot 1 februari 2013 bij: 
 
Jelle Twijnstra, 
Jan Schotanuswei 9, 
8567 LA Oudemirdum. 
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
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Kerst. 
 
Het feest van het licht de warmte en de gezelligheid. Het feest 
van geuren en de kerstboom. 
Je kunt zelf kleur en geur in je huis brengen, Ga het bos in en 
zoek wat dennenappels, droog ze zodat ze los gaan staan. Leg 
ze op een mooie schaal of op een bord, druppel er nu wat 
geurolie in kaneel of b.v. dennenolie. ( bij de drogist te krijgen 
) 
Strooi er wat glitters over, leg er wat walnoten bij en wat 
kaneel stokjes. 
Je kunt de schaal nog mooier maken door sinaasappels te 
versieren. 
Koop wat stevige sinaasappels en versier ze rondom met 
kruidnagels en lintjes, de lintjes kan je vast zetten met 
kopspelden. Druppel over de sinaasappelen wat sinaasappel of 
mandarijnen olie. 
Als de geuren minder worden opnieuw wat olie druppelen. 
 
Bij kerst hoort ook eten en drinken, hier een recept van 
gekruide wijn. 
 
475 ml water 
5 kruidnagels 
4 pimentkorrels 
1 kaneelstokje 
Schil van 1 sinaasappel 
1 thee lepel suiker of honing 
1 fles rode wijn 
 
Breng in een grote pan op een laag vuurtje water en de 
specerijen aan de kook. 
Ook de sinaasappelschil hoort hier bij. Neem de pan van het 
vuur en roer er de suiker of de honing door. 
Laat alles op een zacht vuur 30 min. trekken. Roer er nu de 
wijn door en roer het goed. 
Verwarm alles, maar het mag niet koken. Schenk het in mooie 
glazen met eventueel als ganering een krulletje sinaasappel. 
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En dan “egg nog”. Dit recept kan je van tevoren klaarmaken. 
 
6 eieren ( nr. 3 ) gesplitst 
85 gr basterdsuiker 
Een halve theelepel nootmuskaat 
150 ml cognac of whisky  
250 ml slagroom 
 
Klop de eidooiers suiker en de nootmuskaat door elkaar. 
Roer er de alcohol en de slagroom door. Klop de eiwitten stijf 
en spatel het schuim door de egg nog. 
Zet alles nu in de koelkast om goed te koelen Schep het 
voorzichtig in glazen en garneer het met nootmuskaat of wat 
kaneel. 
 
 
En dan komen de lange koude wintermaanden na de 
feestdagen. Ook dan is het wel eens leuk om iets anders dan 
anders te koken. Het recept van dit toetje heb ik van mijn 
grootmoeder. Niet moeilijk en ook voor wat handige kinderen 
leuk om te doen. Een echt “wintertoetje”. Omdat ik zelf kook, 
zoals je dat noemt,  “met de losse pols” moet je zelf een beetje 
kijken hoeveel je van de ingrediënten wilt gebruiken. Hier 
volgen de ingrediënten: 
 
Vanillevla 
Appelmoes 
Rode jam 
Per persoon één beschuit 
Suiker 
Kaneel 
Boter (roomboter is natuurlijk het lekkerste) en slagroom. 
In een dessertschaaltje doe je eerst een laagje vanille vla 
Midden op dat laagje vla een klontje rode jam 
Daarbovenop een laagje appelmoes 
 
De beschuiten verkruimel je fijn in een schaal. Daar voeg je 
naar smaak suiker en kaneel doorheen. Zelf even proeven of de 
smaak lekker is. Vervolgens een klont boter in de koekenpan 
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smelten en daar het beschuitenmengsel al roerende bruiner 
bakken. Je moet wel blijven roeren en goed opletten dat je het 
niet te lang op het vuur houdt! (Zwarte beschuiten zijn echt 
niet lekker). Wanneer dit gedaan is verdeel je het mengsel over 
de schaaltjes. Dat sist gezellig wanneer het op de appelmoes 
terecht komt! Laat het geheel afkoelen. Vlak voor het opdienen 
doe je er een toef slagroom op! 
 
Het is wel machtig maar ook erg lekker. Goed na een lichte 
hoofdmaaltijd! 
Eet smakelijk, fijne wintermaanden toegewenst en een 
hartelijke groet van      
Jetje en Fetje.  
 
 
Oud-dorpsgenoot Willem Smink gepromoveerd.  
 
Heel trots zijn we op de grote prestatie die onze voormalige 
dorpsgenoot Willem Smink heeft neergezet door op 11 
september 2012 aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen 
de doctorstitel te behalen. Hij verdedigde zijn  voor 
buitenstaanders zeer moeilijke proefschrift “Fatty acid 
digestion, synthesis and metabolisme in broiler chickens and 
pigs” met verve, het onderzoek heeft o.a. te maken met de 
voeding van pluimvee, varkens en kalveren. Heel bijzonder was 
dat de zoon van de jonge doctor,  Jan Siemen, als paranimf 
fungeerde. Willem Smink volgde een vrij ongebruikelijke route 
naar de universiteit: na de mavo in Balk, de middelbare 
landbouwschool in Sneek en de studierichting Nederlandse 
Landbouw aan de Agrarische Hogeschool Friesland te 
Leeuwarden startte hij in 1992 in Wageningen met de studie 
Zoötechniek. Zijn afstudeervakken  waren Veevoeding en 
Agrarische bedrijfseconomie. Na zijn afstuderen werkte hij bij 
verschillende landbouworganisaties en bedrijven waar hij met 
zijn kennis terecht kon. Zijn opgedane ervaring leidde 
uiteindelijk naar zijn succesvolle promotieonderzoek. 
 
Wij feliciteren Willem Smink, zijn gezin en familie heel 
hartelijk. 
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Vrouwen van Nu 
 
Woensdag 27 september j.l. kwamen de “Vrouwen van Nu”, 
afd. Gaasterland  weer bijeen om het programma 2012/2013 te 
bespreken, waarna er een bezoek gebracht werd aan 
boomkwekerij Eppinga. 
 
Het programma ziet er verder als volgt uit: 
 
16 okt.   Voordracht dhr H. Mous, persofficier van justitie. 
31 okt.   Klaske Dijkstra vertelt over haar reis naar Bangladesh. 
15 nov.   In gesprek met filosoof/ethicus Bauke Zijlstra. 
13 dec.    Kerstbijeenkomst m.m.v. zanggroep “De Dobber”. 
4  jan.    Nieuwjaarskoffie bij museum Eppinga. 
17 jan    Eéndagsbestuur. 
6 febr.    Jaarvergadering. 
25 febr.   Lezing over gezonde voeding 50+ door diëtiste Minke 
Rienstra. 
19 mrt.   Sari Wereldwinkel en modeshow. 
11 apr.   “Kunst en kitsch” o.l.v. dhr. Henk Sprik. 
7 mei VIERING 95-JARIG BESTAAN VAN ONZE AFDELING.  
 
Daarnaast worden er nog allerlei activiteiten georganiseerd 
door de interessegroepen: handwerken, quilten, bloemen en 
tuin, leeskring, cultuur, schilderen, bridgen, fietsen en Engels 
 
Onze bijeenkomsten worden op diverse locaties in het 
Gaasterland gehouden. 
Alle vrouwen die belangstelling hebben voor onze 
bijeenkomsten en/of interessegroepen zijn van harte welkom. 
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Annie de Vries-v/d Bosch,  
tel.: 0514-603614  
 
Collecte Nierstichting 
De collecte voor de nierstichting gehouden van 16 t/m 22 sept. 
Heeft een bedrag van € 643,10 opgebracht. 
Collectanten en gevers; hartelijk dank hiervoor. 
H. Wiekel-Mellema. 
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Bestuur Plaatselijk Belang Oudemirdum 
Voorzitter 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 
Secretariaat: Frido Hylkema            J.Schotanuswei 40 
 Tel. 605343                8567 LB 
Leden: Gatze Bokma              Alde Buorren 5 
 Tel. 850796                8567 JG 
 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 
 Sikke Roosma             Oude Balksterweg 5 
 Tel. 571996                8567 HJ 
  
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 11 feb. bij de redactie,  
liefst per e-mail : pompebled@oudemirdum.nl 

of op adres                 Catharinus de Jong 
De Alde Buorren 24 

   8567 LG OUDEMIRDUM 
                                   Tel. 571219 
Bankrekening; 3052.42.555 tnv VER.V.PLAATSELIJK BELANG 

 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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