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Van de bestuurstafel. 
 

Oud en Nieuwjaar. 

Dit oudjaar is alles goed verlopen in ons dorp. 

S’middags was er het traditionele carbid schieten en dat is 

prima gegaan. Na afloop was er een uitstekend eten en drinken 

in het dorpshuis. Bart Smink en Pier Gyzen bedankt voor het 

regelen van alles. 

 

Overleg Buurtverenigingen. 

Jammer dat er maar zo weinig buurten aanwezig waren. 

Wij hopen volgend jaar meer buurten te verwelkomen. 

Wij kunnen dan inspelen op de wensen en ideeën van 

buurtverenigingen. En als er punten zijn voor de gemeente 

kunnen wij aktie ondernemen. Wij konden melden dat op ons 

aandringen de Sminkevaart wordt uitgebaggerd  tot het eind. 

Het vijverfeest op Koninginnedag wordt dit jaar voor het laatst 

gehouden bij de vijver. Voor volgend jaar probeert men het 

feest te organiseren(onder auspiciën van de gemeente) op het 

parkeerterrein van het M.F.C. De oude toestellen op de 

trimbaan zijn door de gemeente verwijderd en er worden 4 

nieuwe geplaatst. Wij hopen dat er later nog meer worden 

geplaatst. Wij vragen ons af of U als plaatsgenoten gebruik 

heeft gemaakt van deze trimbaan? 

Vindt U het belangrijk dat de trimbaan er is? 

Wij willen graag een reactie. 

Het pad Klif< > Hege Gerzen is onder begeleiding openbaar 

voor het publiek. 

 

Pesten. 

De  laatste paar maanden zijn we opgeschrikt door de berichten 

van drie jonge kinderen, die een eind aan hun leven hebben 

gemaakt doordat ze werden gepest. 
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Het is een verschrikkelijk iets en niet te bevatten dat deze jonge 

kinderen geen andere uitweg zagen. Als we denken, dat 

gebeurd ergens anders en bij ons niet, heeft U het mis. 

Ook onze school heeft een protocol moeten maken in verband 

met dit onderwerp. Dat het niet alleen kinderen betreft is voor 

ons duidelijk. Wij ontvingen een brief ,dat bij de voornamelijk 

bejaarde bewoners van de Ikebosker regelmatig overlast hebben 

van een groep jongeren. Sommigen voelen zich bedreigd en 

niet veilig. Het is toch te gek voor woorden dat dit gebeurd in 

onze gemeenschap. Bij deze roep ik dan ook de ouders op om 

op hun kinderen te letten. Maar vooral om ze er op te wijzen 

dat dit ontoelaatbaar is. We hebben een fijn dorp en iedereen 

jong of oud moet zich hier veilig voelen. 

 

Gezamenlijk Overleg. 

We hebben een gezamenlijk overleg gehad met de andere 

dorpsbelang besturen. Vanwege de fusie gaat er veel 

veranderen voor ons. Als we straks samengaan met 

Lemsterland en Skasterland moeten we gaan bekijken hoe we 

dit overleg vorm gaan geven. Wij vinden het belangrijk dat 

burgemeester/ wethouder/dorpscoördinator ons in een 

vergadering blijven bezoeken. De gemeente is bezig met een 

notitie om te kijken wat de rol wordt van de plaatselijke 

belangen. Aan het eind van het jaar zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen. Wij willen onze wensen 

overbrengen aan de politieke partijen. Daar gaan we binnenkort 

mee bezig. Het zou fijn zijn als wij reactie’s van u krijgen die 

we dan in ons wensenlijstje kunnen passen. 

Bij deze, geef Uw wensen door. 

 

Grond. 

Zo’n 50 mensen van Oudemirdum hebben bericht gekregen van 

de gemeente, dat de grond die ze gebruiken van de gemeente is. 
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Er was een mogelijkheid om de grond te huren of te kopen 

(voor een fors bedrag). Dit heeft voor deze bewoners voor grote 

onrust gezorgd. Een aantal heeft ,namens al deze bewoners, een 

gesprek gehad bij de gemeente en daar is besloten om alles nog 

eens opnieuw te bekijken. Jammer dat de gemeente het niet 

eerst goed doordacht heeft, dat had een hoop onrust bespaard. 

 

Hege Gerzen. 

De gemeente heeft een bedrag uitgetrokken om op de Hege 

Gerzen een en ander op te knappen. Er komen o.a. nieuwe 

hekken, de midgetgolfbaan wordt opgeknapt en er komt een 

nieuw onderkomen voor de boeken en tijdschriften. 

Daar wordt door toeristen en door dorpelingen goed gebruik 

van gemaakt. Als u deze zomer naar de Hege Gerzen gaat kunt 

U met eigen ogen zien wat er allemaal is gebeurd. 

We wensen Sjerp en medewerkers een goed ,succesvol en 

zonnig seizoen toe. 

 

Jaarvergadering. 

Onze ledenvergadering is zoals gewoonlijk de derde maandag 

in maart. 

Dat is op maandag 18 maart om 20.00 uur in hotel Boschlust. 

Op dit moment is er nog geen spreker/ster bekend. 

Overige informatie treft U elders in dit blad. 

Wij hopen U allen te kunnen begroeten. 

 

Namens ons bestuur wensen wij u veel leesplezier en wachten 

wij Uw reactie’s af. 

Marianne Visch . 
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Bericht van de penningmeester, 

 

In mei / juni wordt de contributie van onze leden weer geïnd. 

De meeste leden hebben toestemming gegeven om dit 

automatisch te laten afschrijven van hun rekening. Dit is voor 

ons, zoals u wel begrijpen zult. het meest gemakkelijk.  

Daarom nogmaals een oproep aan allen die op andere wijze 

betalen, hier nog eens over na te denken. En mocht u zeggen: 

Dat lijkt mij ook prima, een telefoontje naar 572000 en dan 

komt het in orde! 

Maar het staat u natuurlijk vrij om te betalen zoals u dat zelf 

wenst!! 

 

Met een vriendelijke groet, 

Fenna Keesman – Rustenburg 

Penningmeester .    
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Notulen ledenvergadering 19 maart 2012 

 

1. Opening. 

Onze voorzitter M.Visch opent de vergadering met een woord 

van welkom. 

Onze ereleden J.de Jong, I.Veltman, P. Pietersma worden 

bijzonder welkom geheten. Ook bijzonder welkom voor T. 

Hofstra van de politie en dhr. Hekstra, onze spreker van 

vanavond. 

Aanwezig zijn 59 leden aanwezig. 

 

2. Mededelingen. 

 We hebben de volgende afmeldingen binnen gekregen; 

mevr. J. Piersma,  mevr. F. Lootsma en Dhr. en mevr. 

Ruiter. 

 Dhr. H. Ploum is in de plaats van mevr. J. Piersma bij 

de vergadering. 

 De voorzitter spreekt een woord van dank richting alle 

vrijwilligers welke ons en andere verenigingen weer 

door het jaar heen hebben geholpen. 

 Het was weer een jaar met vreugde en verdriet, als wij 

op de hoogte zijn van het leed van onze leden krijgt 

men van ons een blijk van medeleven. 

  De voorzitter roept een ieder op om lid te worden van 

onze vereniging, mevr. G. Liefhebber doet goed haar 

best om diegenen die nog geen lid zijn, bij onze 

vereniging te krijgen. 

 12 dec. 2011 hebben we het jaarlijks overleg met de 

buurten gehad, komend jaar hopen we iets meer buurten 

te kunnen verwelkomen. 

 In januari hebben we het jaarlijks overleg met de 

gemeente gehad. 
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 Dhr. Koopmans zal vanavond de laatste stand van zaken 

aangaande het MFC mededelen. 

 Een woord van dank voor de middenstanders die weer 

de prijzen voor de verloting beschikbaar hebben gesteld. 

 De koffie tijdens de vergadering als mede de eerste 

consumptie na de vergadering is voor rekening van 

Plaatselijk Belang. 

 Er zijn al heel wat opgaven voor de reünie, maar als u 

zich nog niet opgegeven hebt dan mag dat nog. 

  

 3. Ingekomen stukken. 

- Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

4. Notulen jaarvergadering 2010. 

De notulen van 2011 worden door Gea Liefhebber voorgelezen. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen en derhalve worden de 

notulen goedgekeurd door de vergadering. 

 

5. Jaarverslag 2011-2012. 

Het jaarverslag wordt door Fenna Keesman voorgelezen, ook 

hierop geen op- of aanmerkingen. 

 

 6. Financieel verslag 2011. 

Fenna Keesman doet ons een helder en duidelijk verslag 

omtrent de financiën. 

Het verslag is zo duidelijk dat er geen vragen uit de zaal 

komen.  

 

7. Kascommissie. 

De kascommissie bestond uit de dames A. Koppenol en  

Th. Zijlstra. Echter om persoonlijke redenen heeft mevr.  

Th. Zijlstra zich teruggetrokken ui de kascommissie, we hebben 

Wieke Limburg gevraagd haar te vervangen, deze heeft 
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hiermee ingestemd. Dhr. Breimer doet ons verslag van de 

controle, de boeken zagen er weer tip top uit en er zijn geen 

ongeregeldheden ontdekt. Dhr. Breimer stelt de vergadering 

daarom voor om de penningmeester decharge te verlenen. 

Dit wordt door de vergadering bevestigd. 

Dank voor de kascommissie en onze penningmeester en haar 

echtgenoot die op de achtergrond onze 2
e
 penningmeester is. 

 

8.Benoemen nieuw lid kascommissie 

De voorzitter bedankt mevr. Wieke Limburg voor de bewezen 

diensten en vind dhr. Hans Ploum bereid om zitting te nemen in 

de kascommissie, zodat die voor volgend jaar bestaat uit de 

heren Breimer en Ploum.  

 

9. Buurtagent 

Dhr.  Hofstra: Was hij de afgelopen drie jaren zeer tevreden 

over de misdaadcijfers in Oudemirdum, nu spreekt hij een 

woord van zorg uit! Het afgelopen jaar is er reeds 7 keer 

ingebroken en zijn er 40 vernielingen geweest. 

Het gehouden buurtonderzoek en het posten tijdens diverse 

avonden / nachten hebben nog niet het gewenste resultaat 

opgeleverd, hij roept daarom ook de inwoners op de ogen open 

te houden en indien men informatie heeft omtrent de genoemde 

zaken, zich te melden bij de politie. 

Uit de zaal komen vragen aangaande de zichtbaarheid van de 

buurtagent, men zou de agent graag eens op de fiets door het 

dorp zien gaan, men kan hem dan ook makkelijker aanspreken. 

Ook word gevraagd of het wellicht zou schelen als men iets 

later de kroeg in zou kunnen, de jeugd zwerft dan wellicht 

minder over straat. Wederom benadrukt dhr. Hofstra het nut 

van goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren, niet goed? 

Vervangen! Wel goed? Dan ook gebruiken! 
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10.M.F.C. 

Dhr. R. Koopmans komt bijpraten over het nieuwe M.F.C.  

Rinke Koopmans; Het MFC staat en is goed in bedrijf! 

De meeste werkgroepen zijn nog steeds zeer druk met de 

diverse werkzaamheden. Momenteel is men druk met de 

voorbereidingen om 44 parkeerplaatsen te realiseren, er was in 

eerste instantie plek voor 12 stuks, maar voortschrijdend inzicht 

leerde dat dat aan de magere kant was. Met de 

stedenbouwkundige van de gemeente heeft men nu een plan 

bedacht dat 44 parkeerplekken mogelijk maakt en waardoor de 

toegang minder steil wordt. Een tekening van de plannen is op 

de vergadering aanwezig. 

 

11. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar zijn: Jappie Stegenga en Frido 

Hylkema. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 

Beide zijn bereid om nog een zittingsperiode aan te blijven. Ze 

worden unaniem herkozen. 

 

12. Pauze met verloting 

De lootjes worden getrokken door onze erelid Jelte de Jong. 

Diverse  middenstanders hebben de prijsjes beschikbaar 

gesteld.  

 

13. Lezing van dhr. Hekstra over stinzen in Gaasterland en 

Oudemirdum 

Dhr. Hekstra doet een uitgebreid verslag over vondsten welke 

in ons landschap zijn gevonden en wellicht overblijfselen zijn 

van vroegere stinzen. 
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14. Rondvraag. 

Gerrit Schra;     

- namens de Fonteinwei spreekt hij zijn zorgen uit over 

de zendmast welke op het sportterrein staat, er is 

kortgeleden maar weer een stuk boven op gezet, kan dat 

allemaal zomaar? 

- De ingang van het voetpad het bos in word geregeld 

gebruikt als stortplaats van tuinafval, waarschijnlijk 

door bewoners van de Fonteinwei zelf. Hij vind dit geen 

gezicht.  

- Na diverse woorden van dank aan de vele vrijwilligers 

van het MFC, vind Gerrit het op zijn plaats tijd voor een 

woord van dank aan het bestuur van het MFC voor de 

geweldige feestavond welke de vrijwilligers hebben 

gehad. 

Mevr. Veer; 

      - Wat is de stand van zaken betreffende de Trimbaan? 

 We zijn nog druk in onderhandeling met de gemeente 

over het opknappen van de baan. 

Jacok Folkertsma; 

- Het Jolderenbos is door SBB onderhanden genomen, er 

is flink gerooid en vervolgens ziet het er niet uit! 

We gaan dit doorgeven aan SBB. 

 

14. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt een ieder bedankt voor zijn 

of haar bijdrage en wenst de voorzitter een ieder wel thuis. 

 

Notulist, Catharinus de Jong. 

Secretaris F. Hylkema                                                      

Voorzitter M. Visch 
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Beste dorpsgenoten 

Het is nog vroeg in het jaar maar als het niet meer vriest is het wel 

leuk om te beginnen 

met de aanleg van een kruidentuintje. 

 

Kruiden in potten of manden is een leuk gezicht op een terras of 

rand van de tuin. 

Potten of manden kun je vooraf een mooie kleur geven. 

 

Voor alle soorten kruiden ga we vaak naar ‘’de tuin bij de 

wildernis,, waar volop keuze is. 

Sommige kruiden houden van zon bv Rozemarijn, Salie, Tijm, en 

Marjolijn. 

Verder is er Dragon, Peterselie, Bieslook, Dille, Munt en Koriander 

enz. 

 

Het is ook leuk om meerdere soorten in een pot of mand te zetten. 

Voor we het kruid in de pot zetten leg wat kleikorrels of stukjes 

potscherven onder in de pot. 

Zet de potten op wat stenen zodat het overtollige water weg kan. 

 

De combinatie van rozemarijn en hangende citroen of tijm is een 

leuk gezicht. 

Vlinders zijn er dol op en kruiden vers geplukt doen bij vlees of vis 

op de barbecue. 

Probeer is thee te zetten van munt, tijm of citroentijm. 

Ook verse kruiden in een salade of pasta is erg lekker. 

 

Kinderen vinden het leuk om een pot te hebben met 

minikomkommer of hangaardbei. 
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Nog enkele weken en dan is het weer voorjaar. De Paasdagen 

zijn in aantocht en dan is het ook weer extra feestelijk wanneer 

we iets gezelligs op tafel kunnen zetten. 

 

Voor het ontbijt of bij de lunch de volgende eiersalade: 

 

6 eieren, mayonaise naar smaak, theelepeltje mosterd,  paar 

druppeltjes tabascosaus, beetje verse citroensap,  versgemalen 

peper, zout en dan tenslotte een bakje tuinkers. 

 

Eenvoudigweg de hard gekookte eieren met  de  rest van de 

ingrediënten  mengen en  de salade op een fleurige schaal 

draperen.  Het is een heerlijke, ook door de verse citroensap en 

de tuinkers,  smaakvolle eiersalade.  

 

We wensen jullie een goed voorjaar met een kleurig en geurig 

terras. 

Een hartelijke groet van 

Jetje en Fetje. 
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Een vereniging voor jou! 

Die zaken regelt waar u liever niet over nadenkt. 

 

Lidmaatschap van de meeste verenigingen geven je plezier of 

uitdaging: sport, ontspanning of contact met anderen. Er is 

echter in Oudemirdum ook een vereniging met een heel ander 

doel: niet voor eigen plezier, maar voor het ontzorgen van je 

nabestaanden bij overlijden. Memento Mori, oftewel de 

begrafenisvereniging, kan voor iedereen in Oudemirdum de 

gehele uitvaart verzorgen. Geen onbekenden van buitenaf, maar 

met eigen, vertrouwde gezichten om u heen in een zware 

periode. 

 

De contributie bedraagt slechts € 11,- per persoon per jaar. 

(minder dan € 2,- per maand) Wanneer je lid bent vanaf je 18
e
 

jaar wordt er bij overlijden € 450,= uitgekeerd aan de 

nabestaanden. 

Als vereniging zijn we in staat om een respectvolle uitvaart te 

faciliteren. Mocht je meer willen weten, neem gerust contact op 

met een van de bestuursleden. 

 

Het is heel makkelijk om lid te worden:  

een telefoontje plegen naar penningmeester Tinus Muizelaar. 

 

Ook staat er informatie op www.oudemirdum.nl onder 

‘verenigingen’. 

Mocht je nog niet lid zijn: we horen graag van je! 

 

Tinus Muizelaar (tel: 571663) 

Mijs Bruinsma 

Joop de Vries 

Lucas Westra 

Ruurd Hans de Boer 

http://www.oudemirdum.nl/


 
13 

 

Rolstoeldei yn Aldemardum. 

Yn ‘e maitiid fan 1994 kaam in groep minsken byinoar. Sy 

betochten dat it wol hiel moai wêze soe om yn ‘e prachtige 

bosken fan Aldemardum in kuiertocht te organisearjen foar 

minsken dy’t oan ‘e rolstoel bûn binne.  

Op sneon 28 maaie 1994 stie de Inisjatyfgroep “Lopers voor 

Rollers” klear om har gasten wolkom te hjitten yn Doarpshûs 

“it Klif”. 

Earst in bakje kofje drinke  en mei inoar yn ‘e kunde komme. 

“Wa hat sin oan in advokaatsje of in slokje?” Dan komme de 

ferhalen los…… “ Sille we efkes wat sjonge?” In shantykoar 

set yn en al gau klinkt it “Wat bisto leaflik”. No, dat wurdt ek 

net alle dagen tsjin je sein.  

Guon gasten fertelle oer it wurk, dat se earder dien ha. Oaren 

drage in earnstich of in snedich gedicht foar.  

Snúf, snúf…mmmm, der wurdt sop kôke. ” Minsken, de 

kopkes en glêzen moatte fan ‘e tafel!” Wat is it gesellich om 

mei sa’n grutte groep minsken te iten. In hearlik stikje fleis en 

wol trije soarten jirpels. Der is ek griente by de rûs. “Jonges, ik 

ha yn tiden net safolle iten” en dan komt der ek noch in 

neigesetsje.  De broeksrym moat wat rommer. “Hé, 

hé…..goede bekomst allegearre”’. 

No gau de jassen oan want wy geane op ‘en paad. Mar earst 

moat elkenien noch nei it húske. It duorret wol efkes foardat 

alle minsken yn harren rolstoel sitte. Bûtendoar steane de 

skowers, frijwilligers dy’t útnoege binne om mei de gasten 

troch de bosk te kuierjen. 

By de fiver is it ho! Ien dy’t der alles fan wit, fertelt oer it 

ûntstean fan de fiver. Guon gasten witte noch goed dat se 

harren earste tút by de fiver krigen ha. Ja, yn dy tiid wie it dêr 

sneins swart fan ‘e fammen en feinten.  

We kuierje wer fierder. Wat is it by de Skou ek prachtich. Mar 

dan moatte we wer op it Doarpshûs oan, dêr’t de kofje en tee al 
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klear stiet. Noch neigloeiend fan de sinne en wyn sprekke we 

wurden fan tank oan alle gasten, stipers en frijwilligers. 

Elkenien krijt goede winsken en in reade roas mei nei hûs. Oant 

oare jier?  

Sa teagen tradisjoneel op ‘e sneon nei Pinkster, hiel wat 

minsken út Gaasterlân-Sleat en wide omkriten nei Aldemardum 

om dêr fan dizze moaie dei te genietsjen…… oant de 

scootmobyl syn yntree die. Wat in prachtige útfining! 

Senioaren kinne hieltyd langer selsstannich reizgje en wenje. 

Se geane net sa gau mear “op keamers” yn Talma of oare 

soarchsintra. As men dêr úteinlik belânet, dan biedt de 

aktiviteitenkommisje in hiel soad fertier. 

Ferline jier koe de rolstoeldei net troch gean fanwege te min 

oanmeldingen. Reden foar de organisaasje om der no in punt 

achter te setten.  

Achttjin kear de Rolstoeldei fiere, wat wie it moai, mar it 

hoecht net mear.  

 

Ut namme fan de Inisjatyfgroep “Lopers voor Rollers” : Tank 

oan alle frijwilligers, stipers en gasten út Aldemardum en fiere 

omkriten.  

  

Annie de Kleine. 
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Sinterklaasfeest. 

 

Ne vele jaren was het weer zover: Sinterklaasfeest in 

Oudemirdum! Draaiend rad, schieten, ringwerpen, schminken, 

spiraal en schrijf je rijk, win een bike! Het was een 

supergezellige avond waarbij voor jong en oud vertier was. 

Deze avond was niet tot stand gekomen zonder de 

medewerking van een aantal sponsors. Bakkerij Twijnstra, 

Slagerij De Vries, Troefmarkt, Partycentrum Iselmar, 

Rijwielbedrijf ’t Fietshoekje, MFC it Klif en Schoonheidssalon 

Kreas. Bedankt! Maar uiteraard ook het publiek heeft gezorgd 

voor een topavond. Daardoor zijn wij als commissie extra 

gemotiveerd om ook in 2013 dit Sinterklaasfeest weer te 

organiseren in MFC It Klif. Beste mensen, nogmaals bedankt 

voor de opkomst en hopelijk tot de 1
e
 zaterdag voor 

Sinterklaas! En ja… het is de bedoeling dat de caviarace weer 

terugkomt…! Alle ingrediënten dus voor weer een spetterend 

Sinterklaasfeest in 2013!  
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Beatrix 

 
Willem Alexander 

30 april 2013 

Beste dorpsgenoten, 

Dit jaar is een historisch jaar. Prins Willem Alexander zal 

worden ingehuldigd als onze koning! 

Deze bijzondere gebeurtenis zorgt ervoor dat de plannen die wij 

voor Koninginnedag 2013 klaar hadden liggen, moesten 

worden aangepast. 

Terwijl ik dit stukje schrijf is het Nationaal Comité Inhuldiging 

druk bezig met het ontvouwen van allerlei plannen voor 30 

april. Wij hebben geprobeerd om voor een ieder een leuke 

activiteit te organiseren, en dit rondom de abdicatie van onze 

Koningin en de inhuldiging van onze nieuwe Koning te 

plannen. Natuurlijk willen wij iedereen de gelegenheid geven 

om alles te volgen op een groot tv scherm in MFC It Klif. 

Het programma van de Oranjevereniging zoals het nu gepland 

staat, kunt u op de volgende bladzijde lezen. Indien er vanuit 

het Nationaal Comité Inhuldiging nog bijzondere activiteiten 

bekend worden zullen wij uiteraard ons programma hieraan 

aanpassen. Wij hopen op een gezellige dag en vertrouwen erop 

dat wij ook dit jaar met uw hulp wederom een mooie dag 

mogen beleven. 

 

Met vriendelijke groet, 

Monique Clavel 

Secretaris Oranjevereniging Oudemirdum e.o. 
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Voorlopig programma Oranjefeest 27 en 30 april en 4 mei 2013 

Zaterdag 27 april 

19.30 uur: Playbackshow in MFC It Klif 

Dinsdag 30 april 

9.00 uur: Kinderfietsoptocht met prijs voor de mooist  

                        versierde fiets (deelname voor alle kinderen 

                        t/m groep 8)  Start vanaf MFC It Klif 

10.00-10.30  uur:      Abdicatie Koningin Beatrix te volgen op het  

                        grote tv scherm Onder het genot van een     

                        gratis Oranjebitter of  oranje limonade 

10.30 uur: Dirty Herrie Race Start vanaf MFC It Klif 

14.00-15.30  uur:        Inhuldiging Koning Willem Alexander te 

                        volgen op het grote tv scherm. Koninklijke  

                        kleur- en tekenwedstrijd in/bij MFC It Klif (voor 

                        alle kinderen t/m groep 8) 

15.30 uur:       Vossenjacht voor alle basisschool kinderen 

17.00 uur:       Prijsuitreiking Dirty Herrie Race en alle 

                        kinderactiviteiten 

18.00 uur:        Feest met DJ Appie in MFC It Klif 

Zaterdag 4 mei: 

19.30 uur     Dodenherdenking in samenwerking met Plaatselijk  

                      Belang Oudemirdum en CBS De Wâlikker. 

Om 19.30 uur verzamelen bij het MFC voor een stille tocht 

naar het monument. Hier vindt de kranslegging plaats. 

Vervolgens lopen we in stilte terug naar het MFC, waar een 

kopje koffie/thee gedronken kan worden. Voor de Dirty Herrie 

Race kan worden aangemeld tot 15 april via: 

ovoudemirdum@gmail.com 

Voor alle kinderactiviteiten worden via school en de 

peuterspeelzaal briefjes uitgedeeld waarmee de kinderen 

kunnen worden aangemeld. 

Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers voor de diverse 

activiteiten. Meld u aan!! 

mailto:ovoudemirdum@gmail.com
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Biljarttoernooi in MFC it Klif! 

Beste biljart(st)er, het is weer zover. Na een succesvolle eerste 

editie, liefst 80 deelnemers, is besloten om weer een 

biljarttoernooi te organiseren. Het is de bedoeling dat dit 

evenement gaat plaatsvinden in het weekend van 5, 6 en 7 april 

2013. Het toernooi is voor iedereen toegankelijk, vandaar dat 

we alle inwoners oproepen om mee te doen. Ben je, om wat 

voor reden dan ook, niet in de mogelijkheid 

om mee te doen, maar vind je biljarten wel 

leuk, dan is het natuurlijk altijd de moeite 

waard om even een kijkje te komen nemen. 

De deelnemers worden gezocht in 

Oudemirdum en omstreken, schroom dus niet en geef je op.  

De spelsoort is libre, dat is het “gewone biljarten”. Voorrondes 

worden gespeeld in poules van 4 personen, waarbij iedereen 

een aantal punten moet maken op basis van zijn of haar 

gemiddelde. Heb je geen gemiddelde, dan is dat geen 

probleem; in overleg met de organisatie wordt dit bepaalt. Deze 

1
e
 rondes worden gespeeld op vrijdag en zaterdag (5 en 6 april). 

Vrijdag van 18:00-21:00 uur of 21:00-24:00 uur. Op zaterdag 

kun je kiezen uit 10:00-13:00 uur; 13:00-16:00 uur; 16:00-

19:00 uur of 19:00-22:00 uur. Er plaatsen zich 48 biljarters 

voor de finaledag, die op zondag 7 april vanaf 9:30 uur mogen 

strijden om het tweede kampioenschap van Oudemirdum. Het 

inleggeld is € 10,- (voor jeugdspelers €7,50) en mede dankzij 

de hulp van welwillende sponsors zijn er leuke prijzen te 

winnen! Opgave kan bij Douwe Jaarsma, tel nr 06-29305701. 

Check voor actuele ontwikkelingen de website www.itklif.nl. 

Uiteraard rekenen we op een mooie opkomst. Tot dan! 

De toernooicommissie 

Douwe Jaarsma, Hendrik Ottema, Hylke Bandstra 
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MFC NIEUWS 

 

In de hal van het MFC it Klif hangt een informatiescherm 

waarop tijd en plaats van (speciale) activiteiten staan. Wij 

willen ondernemers uit Oudemirdum de mogelijkheid bieden 

om een reclameboodschap op dit scherm te plaatsen. Degene 

die hier belangstelling voor heeft kan zich melden via 

info@itklif.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen 

van de reclame op het scherm, het maken ervan is voor 

rekening van de ondernemer. 

 

It Klif heeft de eerste verjaardag al weer gevierd en is de 

kinderziekten ontgroeid. Er komen langzamerhand meer 

gebruikers. De volleyballers kunnen bijvoorbeeld eindelijk 

trainen en wedstrijden spelen in het eigen dorp. Zorg is 

uitgebreid met fysiotherapie, diëtist en huiskamer. Bingo is 

weer helemaal terug en beter dan ooit. Er moet ook veel 

gebruik worden gemaakt van het MFC want wij moeten onszelf 

redden en kunnen geen beroep doen op subsidie van de 

gemeente. Aan de inwoners van Oudemirdum, aan ons 

allemaal, de taak om er voor te zorgen dat deze 

multifunctionele voorziening in stand blijft. It Klif biedt zorg, 

sport en sociale activiteiten in het dorp en is daarmee van groot 

belang voor de leefbaarheid van het dorp. 

Wij roepen jullie op zo veel mogelijk gebruik te maken van je 

eigen Klif voor vergadering, verjaardagsfeest, jubileum, 

familiedag, cursus, workshop en nog meer, veel meer. Henk 

Akse (571424) geeft graag informatie over wat er allemaal 

mogelijk is. 

 

Theunie Zijlstra 

secretaris  MFC it Klif.  
 

mailto:info@itklif.nl
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Puzzelcompetitie 2012 

 

Puzzelaars weer bedankt voor het maken en inzenden van de 

puzzels. Zowel de kruiswoordpuzzel als de sudoku werden 

door alle deelnemers goed opgelost. Dit was al weer de vierde 

en dus laatste ronde van de puzzelcompetitie 2012. Ook deze 

keer had een aantal mensen  veel werk gemaakt van de 

inzending: er waren mooie kaarten bij met de beste wensen 

voor het nieuwe jaar, een reactie op het artikel over Willem 

Smink en zelfs een mooi gedicht van Hans Bouma. Hartelijk 

dank! 

 

Voor hen die in 2013 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”  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 2013geldt dat niet beslist de 

maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een 

prijs(je). 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 Kerst Kruiswoordpuzzel 

 5 punten 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Dhr.   B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

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

Mevr. J. Bouma-Stegenga, De Stobberoeier 5 (nieuw; welkom) 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17  
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10 punten 
Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Mevr.  J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 

 

15 punten 

Mevr. W. Hoogland, De Ikebosker 23 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr  . M. Kramer, J. Schotanuswei 34 

Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

Mevr. K. Visser - Folkertsma J. Schotanuswei 56A 

 

20 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. 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 

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 Kerst Sudoku  

4 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 
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Dhr.   R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

3 punten 

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

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

2 punten 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

1 punt 

Mevr. W. Hoogland, De Ikebosker 23 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Dhr.   B.J. Smink, Oude Balksterweg  3 

Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

 

De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en de sudoku vindt u 

elders in dit blad. 

De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden 

ingeleverd tot 15 mei 2013 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

 

Prijswinnaars van de Puzzelcompetitie 2012.( na loting) 

Kruiswoordpuzzel 
20 pt.: Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 (cadeaubon) 

15 pt.: Mevr. K. Visser-Folkertsma, J. Schotanuswei 56A 

(cadeaubon) 

10 pt.: Mevr. J. Stegenga-Ruiter, Roune Leane 9 (puzzelboekje) 

  5 pt.: Mevr. H. Walinga-Folkertsma, Gaestwei 17 

(puzzelboekje) 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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Sudoku 

 

4 pt.: Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 (cadeaubon) 

3 pt.: Mevr. M. Kramer - Zeldenrust, J. Schotanuswei 34, 

(cadeaubon) 

2 pt.: Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 (puzzelboekje) 

1 pt.: Mevr. W. Hoogland, De Ikebosker 23, (puzzelboekje) 

 

Gefeliciteerd Winnaars! 
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Lentepuzzel 

 

 



 
25 
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Lentesudoku 

 
Oplossing kerstsudoku 
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Snypsnaren spilet… 

 

Het is alweer bijna maart en dat houdt in dat de Snypsnaren 

alweer druk in de weer zijn met repeteren, leren, decor bouwen, 

kleding uitzoeken en donateurkaarten verspreiden. 

 

Op vrijdag avond 15 maart zal het toneelstuk ‘Twa’ in MFC It 

Klif in première gaan.  

Het stuk is geschreven door Jim Cartwright en vertaald naar het 

Fries door Romke Toering. In 1999/2000 is dit stuk uitgevoerd 

door Tryater. Zij, Jan Arendz en Klaasje Postma, voerden de 

gehele voorstelling op met z’n tweeën.  

Als toneelclub hebben wij er voor gekozen om het stuk neer te 

zetten met z’n tienen. Zoals het er nu uit ziet, lijken het 

succesvolle voorstellingen te worden!  

 

Natuurlijk zijn er, naast de spelers, 

veel meer mensen ‘yn it spier’ voor de 

club. Er is intussen begonnen met het 

bouwen van het decor. Johannes Haga 

en Jelte de Jong zijn druk bezig met 

het betimmeren van de coulissen en 

het maken van een bar. Voor het licht 

en geluid mogen wij als vereniging 

altijd een beroep doen op Anton van 

der Meer en Rob Liefhebber. Anton 

bekommert zich tevens om de muziek 

in het toneelstuk. De juiste liederen zijn uitgezocht, maar nu 

moeten die qua tijd passend gemaakt worden. 

 

Dit jaar kunnen er per voorstelling maximaal 100 mensen in de 

zaal. ‘Twa’ is een stuk dat zich leent om in intieme sferen 

gespeeld te worden. Daarom spelen wij het drie of, bij veel 
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belangstelling, vier keer. Namelijk op vrijdagavond 15, 

zaterdagavond 16 en 23 maart. De extra uitvoering is op 

zondagmiddag 24 maart. 

 

De kaartjes zijn, zoals ieder jaar, verkrijgbaar bij technisch 

bedrijf Bokma.  

Volwassenen € 7,50 euro en kinderen € 5,00 euro. 

 

Zoals jullie zien, de voorbereidingen zijn in volle gang! 

We zien jullie graag tegemoet tijdens één van de uitvoeringen! 

Volg het laatste nieuws over “Snypsnarren” op www.itklif.nl  

 

Bedankt 
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de steun in de 

afgelopen maanden, door middel van kaarten, bloemen, 

fruitmanden, suikerbroden, cake's, gebeden en aangestoken 

kaarsen. Het voelde als een warme deken. Het heeft ons heel 

erg goed gedaan te weten dat er zoveel mensen om je heen 

staan in een moeilijke tijd. Naar omstandigheden gaat het nu 

weer de goede kant op! 

Met hartelijke groeten van Gatze, Tjalina, Sita & Bas en Irma 

Bokma 

 
 

http://www.itklif.nl/
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Op zondag 24 maart 2013 [palmzondag] geeft het  

Interkerkelijk Streekkoor Oudemirdum   

Om 20:00 uur een passie concert in de Paadwizer te Balk. 

Het Lam Gods zal uitgevoerd worden. 

Enkele muzikale solisten zullen hun medewerking verlenen. 

Organist is Hielke van der Meulen en de algehele leiding is in 

handen van dirigent Harm van Zuiden. 

De kosten voor dit concert zijn € 8,50 

Kaarten zijn te verkrijgen bij boekhandel de Jong in Balk,  bij 

bakkerij  Twijnstra in Oudemirdum ,en bij de leden. 

 

 

 

Bij de Kleurplaat. 

 

Er waren weer een leuk aantal kleurplaten ingeleverd, 

De volgende drie meisjes hebben een prijsje gewonnen; 

Esmee Bruinsma 

Maaike Reitsma 

Leonie Oldenhage 

 

Gefeliciteerd! Jullie kunnen je prijsje halen bijbakkerij 

Twijnstra 

De lente kleurplaat kunnen jullie inleveren bij  

breiwinkel “Tegendraads” Jan Schotanuswei 26 
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De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers 

 

 

Van 4 febr. tot 9 febr. vond in Oudemirdum de 

Hersenstichtingscollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad 

gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening 

geld in te zamelen. Deze enthousiaste  inzet heeft in 

Oudemirdum  € 729.73 opgeleverd. Deze mooie opbrengst 

wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan 

voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere 

toekomst voor mensen met een hersenaandoening. 

Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. 

Namens uw coordinator, Anneke Westra, gevers en 

vrijwilligers hartelijk bedankt. 

 

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op 

gironummer 860 in Den Haag. 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 

Coordinator : Anneke Westra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hersenstichting.nl/
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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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