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Van de bestuurstafel. 
 
Algemene ledenvergadering. 

Op 15 april 2013 heeft onze jaarlijkse ledenvergadering weer 

plaatsgevonden in Hotel Boschlust. 

De opkomst ongeveer 65 mensen was net als vorig jaar. 

Wat wij jammer vinden als bestuur is het feit dat er weinig jongeren 

op onze vergadering komen. 

En de jongeren hebben we in de toekomst hard nodig in ons dorp. 

Wij willen daar in het bestuur eens over brainstormen; hoe kunnen 

we ze er meer bij betrekken. 

Het zou fijn zijn als we van de jongeren te horen kregen wat hun 

wensen zijn voor een ledenvergadering. 

Na de gebruikelijke zakelijke punten zoals mededelingen,ingekomen 

stukken,notulen vorige vergadering,jaarverslag,financieel 

verslag,kascommissie en nieuw lid van deze commissie kreeg onze 

buurtagent de heer Hebing het woord. 

De heer Hebing is onze nieuwe buurtagent. 

Hij kon melden dat er weinig vernielingen zijn geweest. 

Zijn vraag was; meld aan de politie als je iets verdachts ziet , 

onbekenden zich verdacht ophouden of vreemde auto’s zich verdacht 

opstellen. Dit kan via 112 of 0900-8844. 

Op een vraag hoe het staat met het onderzoek naar pesten in de buurt 

en dan hoofdzakelijk de Ikebosker, van waaruit wij de klachten 

hebben ontvangen. 

De Heer Hebing melde ons dat er 2 collega’s van hem de zaak in 

onderzoek hebben. Als er resultaten zijn of als er nieuws is zal hij dit 

aan het bestuur melden. 

En wij houden U op de hoogte. 

 

Bestuursverkiezing. 

Afttredend en herkiesbaar zijn: G.Liefhebber en G. Walinga. 

Beiden zijn bereid nog een zittingsperiode aan te blijven. 

Ze worden met algemene stemmen herkozen. 
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Pauze. 

Natuurlijk worden er weer lootjes getrokken. 

Dit keer door de Heer I. Veltman. 

Er waren veel prijzen en het is fijn dat onze middenstand  altijd weer 

prijzen ter beschikking stelt. 

Daarvoor onze dank. 

 

Kleurrijk. 

Toen was het de beurt aan HéleneThiebaudier van woonboerderij 

Kleurrijk. Zij is de initiatiefneemster van deze boerderij voor wonen, 

werk, logeren en vertier. In een eerdere vergadering is zij al eens 

geweest om te vertellen over de plannen voor deze huidige boerderij. 

Wij hebben haar nu uitgenodigd om de huidige stand van zaken met 

ons te delen. Samen met de inzet van een enthousiaste groep 

professionele en vrijwilligers is het gelukt om een plek te scheppen 

voor iedereen……..waar het eigene van mensen het uitgangspunt 

vormt ,waar mensen zichzelf kunnen zijn. Er is respect  voor mensen, 

dieren,natuur en alles daar omheen. Mensen met een beperking 

krijgen de mogelijkheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan het 

geheel. Hélene heeft ons dit allemaal op een boeiende manier verteld. 

Wij zijn onder de indruk van de manier waarop Kleurrijk werkt en 

raden U aan om eens een kijkje te nemen en het winkeltje te 

bezoeken. 

 

Rondvraag. 

- De bewoners van de Fonteinwei maken zich zorgen over de 

zendmast er is weer een stuk bovenop geplaatst. 
Mag dit zomaar? 

Antwoord van de gemeente: Ja dat mag, er was een bouwvergunning. 

De Heer Knobbe heeft namens de gemeente laten weten “ dat er 

volgens studie geen gevaar voor de volksgezondheid bestaat “. 

-Ingang van voetpad Fonteinbos wordt nog steeds gebruikt als 

stortplaats voor tuinafval. 
Hier hebben wij al eerder over geschreven in ons Pompeblêd. 

Jammer dat de Heer Knobbe de vergadering heeft verlaten,er waren 

nog vragen voor hem. 



 
3 

 

Volgend jaar geven we de Heer Knobbe voor de pauze het woord en 

kunt U vragen stellen. 

-Pad ijsboerderij is in slechte staat. 

Dit is van de Heer Brandsma en wij zullen dit met hem bespreken. 

-Fonteinwei als parkeerterrein. 

Vooral op donderdag als er gymnastiek is wordt de Fonteinwei als 

parkeer terrein gebruikt. 

Dit is toch te gek voor woorden, want er is een prachtig 

parkeerterrein bij het M.F.C. 

U geeft ook een slecht voorbeeld aan uw kinderen. 

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om het parkeerterrein bij 

het M.F.C. te gebruiken. 

Mocht dit toch niet het geval zijn ,dan moeten er maatregelen 

getroffen worden om het parkeren op de Fonteinwei tegen te gaan. 

-Hege Gerzen. 

Sommige bewoners vinden het geen goede zaak dat de Hege Gerzen 

buiten de openingstijden hermetisch afgesloten is. 

Wij kregen bericht van Jeltsje Piersma dat zij dit heeft doorgespeeld 

aan wethouder Bonnema. 

Volgens ons zijn er ook gesprekken geweest met Sjerp Jaarsma. 

-Ledverlichting. 

De ledverlichting brand de hele nacht, kan dat niet zoals vroeger tot 

23.00. 

Wij hebben deze vraag doorgegeven aan de gemeente. 

 

Suiting. 

Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar komst en wel thuis. 

Er wordt nog een drankje door ons aangeboden. 

Boschlust zorgt weer voor de hapjes. 

Hiervoor willen wij hen bedanken. 

 

Banken Oudemirdummerklif. 

De banken waren in een zodanige staat, dat er niet meer op gezeten 

kon worden. 

Er zijn zelfs planken verdwenen.. 
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Wij hebben contact gezocht met natuurmonumenten,die eigenaar zijn 

van deze banken. 

Ze zijn opgeknapt en door vrijwilligers van natuurmonumenten 

schoongemaakt, waarvoor onze hulde . 

Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers? 

 

Speeltuin achter M.F.C. 

Deze speeltuin(kon je hem nog zo noemen?),was gedoemd om te 

verdwijnen. 

Wij hebben een gesprek gehad met de Heer Atte Hornstra van de 

gemeente. 

In dit gesprek hebben we aangegeven dat wij vinden dat deze 

speeltuin opgeknapt moet worden. 

In deze hoek van het dorp is helemaal geen speelgelegenheid. 

Wij vinden dat er nog wel wat meer speeltoestellen bij kunnen en een 

paar doelpalen. 

Ik kreeg vanmorgen bericht van de gemeente dat alles opgeknapt 

wordt en we in deze hoek er weer een mooie speeltuin bij krijgen. 

Aan degenen die er gebruik van maken vragen wij, houd dit ook 

mooi. 

 

Lelieteelt. 

U heeft waarschijnlijk allemaal de verhalen gelezen in de krant over 

de verontruste inwoners ,wat betreft de gevolgen van de lelieteelt. 

Wij hebben een aantal jaren geleden ook al eens verontruste signalen 

van inwoners gekregen over de lelieteelt aan het Huningspaed 

Dit hebben we toen aangekaart bij de gemeente. 

Er zou zogezegd veel met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden 

gespoten, zodat dat gevaren zou kunnen opleveren voor de 

volksgezondheid. 

Als antwoord kregen we toen o.a. we denken dat het wel meevalt, de 

middelen staan onder strenge controle. 

Natuurlijk zijn chemische middelen niet gezond, als je maar weet 

wanneer en hoe je ze moet gebruiken. 
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In de Bollenstreek worden hele hectares massaal en veel gespoten en 

als er gezondheidsklachten moesten zijn  dan zou het daar moeten 

zijn. 

Met dit antwoord moesten we het toen doen. 

Maar nu kwamen er stukken in de krant en kwamen de gemeente en 

de telers in Aktie. 

Er is een bijeenkomst belegd door de gemeente, waarbij de Heer 

K.Keesman een prima presentatie heeft gehouden. 

Diverse partijen hebben hun visie op het geheel kenbaar kunnen 

maken, maar belangen blijven tegenstrijdig. 

De teler heeft toegezegd dat hij de omwonenden op de hoogte houd 

als er gespoten wordt,dat gebeurd door middel van SMS. 

Toch blijf ik erbij dat je deze teelt niet moet doen in de naaste 

omgeving van een woongebied,er zij genoeg andere plekken te 

vinden. 

 

Koninginnedag. 

Het was voor de Oranjevereniging moeilijk om alles goed te laten 

verlopen. 

Ze werden geconfronteerd met de inhuldiging van Willem Alexander 

als Koning en dat wilde niemand missen. 

Maar het is gelukt, er waren schermen in het M.F.C. waarop je alles 

kon volgen. 

En de Dirty Herrie Race kon doorgaan,met zelfs meer deelnemers 

dan vorig jaar n.l. 26 groepen. 

Het is een groot succes en wat mij betreft blijft dit een traditie. 

Ook de versierde fietsen ging door. 

En ook later op de dag was het nog tot in de late uurtjes gezellig in 

het M.F.C. 

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde laatst 

Koninginnedag. 

Dank aan de Oranjevereniging en de vrijwilligers voor het 

organiseren van deze dag. 
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Dodenherdenking. 

Ook dit jaar werd er  weer een stille tocht georganiseerd door de 

Oranjevereniging,basisschool de Wallikker en Plaatselijk Belang 

naar   het Oorlogsmonument in het fonteinbos 

Onder klokgelui liep een grote groep mensen in stilte naar dit 

monument. 

Ook hadden zich daar al mensen verzameld. 

Ieder jaar zijn er meer mensen aanwezig bij deze herdenking. 

De”Last Post”werd geblazen en er was 2 minuten stilte. 

De kransen werden gelegd en namens de gemeente hield de Heer van 

Strien een overdenking. 

De schooljeugd lazen gedichten voor die ze zelf gemaakt hadden. 

Mevrouw F.Keesman hield een persoonlijk verhaal over mensen die 

zij kent en herdenkt. 

Het was een heel indrukwekkend verhaal, waar ze later ook op 

aangesproken werd. 

Daarna ging iedereen weer in stilte terug voor een kopje koffie/thee 

in het M.F.C. 

Het is goed dat we 1 keer per jaar hier bij elkaar komen. 

 

Zomer. 

Terwijl ik dit schrijf is de zomer ver te zoeken en vanaf nu kan het 

alleen maar beter worden. 

Door de Activiteiten Commissie Oudemirdum wordt er deze zomer 

weer van alles georganiseerd. 

Wij hopen dat u als inwoners van ons dorp en de toeristen er veel 

gebruik van zullen maken. 

Namens ons bestuur wens ik u een goede zomer toe (met veel mooi 

weer ). 

Vriendelijke groeten, 

Marianne Visch. 
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Naar aanleiding van de voordracht op 4 mei; 

 

Verschillende lezers van ons blad hebben gevraagd of het verhaal, 

dat ik 4 mei tijdens de Herdenkingsplechtigheid bij het monument 

heb gehouden, in het Pompebléd kon worden geplaatst. Ik moest daar 

wel even over nadenken, het is immers best een persoonlijk verhaal 

en iets  persoonlijke vertellen komt toch anders over dan iets 

persoonlijke laten lezen. Toch kies ik er voor om het wél te doen 

omdat dit onderwerp mij zeer na aan het hart ligt.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Fenna Keesman- Rustenburg. 

 

HERDENKEN. 

 

Ik wil u graag mijn persoonlijke visie geven op wat voor mij 

het herdenken van de slachtoffers  uit de tweede wereldoorlog 

betekent. 

 

Wanneer ik herdenk, dan denk ik aan alle militairen die soms 

op afschuwelijke manier hun leven hebben moeten geven voor 

volk en vaderland, aan militairen die de oorlog overleefden 

maar die die tijd als een last met zich mee moesten en soms nog 

moeten meedragen. 

 

Wanneer ik herdenk, dan denk ik aan mijn schoonvader die in 

het verzet zat. Een streng gelovige man, die dit ook als zijn 

plicht zag. Die vertelde dat ze soms met z’n vieren het veld in 

gingen en met z’n drieën weer terug kwamen. Die verraden 

werd, neergeschoten werd tijdens een vluchtpoging, maar het 

overleefde.  Die ná de oorlog, ondanks alle hulp die hij kreeg, 

deze tijd nooit heeft kunnen verwerken. Er is geen nacht 

geweest, zijn hele leven lang, waarin hij goed sliep. Die elke 
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zondag in de kerk het zesde gebod hoorde: “Gij zult niet 

doden”, daardoor iedere keer weer geraakt werd.  

En met hem zijn er zo velen. 

 

Wanneer ik herdenk, dan denk ik  aan Gina, mijn joodse 

vriendin.  Bijna haar hele joodse familie werd  vermoord.  

Reken maar dat het enorm moeilijk is om  met deze 

achtergrond een beetje gelukkig te worden. En zoals u weet zijn 

er zes miljoen joodse mensen op afschuwelijke wijze om het 

leven gebracht. 

 

Wanneer ik herdenk, denk ik aan Marianne. Marianne was mijn 

stagebegeleidster in Israël. Haar ouders werden  in Treblinka 

vermoord. Zij kwam als klein kindje als door een wonder, 

levend uit Treblinka. Kwam bij pleegouders in Nederland 

terecht.  Zij trouwde, kreeg kinderen en woonde tot de jaren 

tachtig met haar man en kinderen in Groningen. Op een 

zonnige zomerdag was zij boven aan het werk. Haar raam stond 

open. Tot ze buiten geschreeuw hoorde. Haar zoon kwam uit 

school. Achter hem fietsten jongens die hem toeschreeuwden: 

“Vuile jood, ze hadden jou ook moeten vergassen”.  Er knapte 

iets bij Marianne, zij verstarde en besloot op dat moment te 

emigreren naar Israël. Dit trok ze niet meer. Dan heb ik het dus 

over de jaren 80!!  

 

En met haar zijn er velen om die redenen naar Israël 

geëmigreerd, omdat zij zich in het na-oorlogse Nederland niet 

meer veilig voelden. 

 

Wanneer ik herdenk, dan  denk ik aan mijn studiegenoot  

Jacqueline. Dochter van NSB-ouders. Na de oorlog, toen haar 

ouders veroordeeld werden en gevangen gezet, werd zij met 

haar broer in een Brabants klooster onder gebracht. Wat is zij 
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als kind van vier daar getreiterd, vernederd, kortom geestelijk 

mishandeld! Jaren, maar dan ook jaren heeft zij hier onder 

geleden. De schaamte, het verdriet, het feit dat je ouders “fout” 

zijn geweest, je daar niet over mocht en kon praten.  

 

En met haar zijn er zo velen. 

 

Wanneer ik herdenk, dan denk ik ook aan Ingrid. De andere 

DUITSE oma van onze kleinkinderen. Onze kleinkinderen 

hebben een Duitse moeder en, onze zoon, is hun Nederlandse 

vader. Zij hebben dan ook de Duitse en de Nederlandse 

nationaliteit.  Ingrid, vroeg mij de eerste keer toen wij elkaar 

ontmoetten of zij mij haar geschiedenis mocht vertellen. Haar 

levensverhaal was afschuwelijk. Opgevoed in een door de 

oorlog verscheurd gezin, veel angst, honger, mishandeld. 

Letterlijk en figuurlijk draagt zij tot op de dag van vandaag nog 

de littekens. Daarnaast draagt zij een enorme schuldenlast met 

zich mee. Schuldig om wat Duitsland Nederland en andere 

landen heeft aangedaan. Alsof zij zelf om Hitler heeft 

gevraagd! Zij was nota bene in die tijd  nog een kind. Nog maar 

enkele jaren geleden kreeg ik een brief van haar waarin zij 

schreef: Lieve Fenna. Ik dank je, ook namens het Duitse volk, 

dat jij mijn vriendin wilt zijn. Want eigenlijk verdien ik jouw 

vriendschap niet.   

 

Daar ben ik erg van geschrokken. Dat zoiets óók nog mogelijk 

was. Want immers: Wie ben ik? Heb je eenvoudigweg iets te 

zeggen over de plaats waar je wieg heeft gestaan? Wat doen 

mensen elkaar toch aan. 

 

Ingrid is, door haar achtergrond, veel en ernstig depressief 

geweest in haar leven en tot op de dag van vandaag is zij dat 

nog regelmatig. Dat heeft bij haar kinderen zijn sporen 
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achtergelaten. Zeker bij onze schoondochter die haar oudste is. 

Ik weet inmiddels dat er in Duitsland veel mensen zijn die die 

schuldenlast met zich meedragen. Ik kan niet anders dan ook 

aan hen denken, ik kan het ook niet laten nu dit met u te delen.  

 

Oorlogen maken slachtoffers. Slachtoffers tegen wil en dank. Ik 

wil ALLEN die gestorven zijn, geleden hebben en nog lijden 

aan deze oorlog, waar zij zich ook bevinden, herdenken. 

 

In liefde, uit respect en met mededogen.   
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Bericht van de penningmeester. 

 

Voor de goede orde wil ik u meedelen dat de contributie een dezer 

maanden wordt geïnd.  Bij de meeste leden wordt, zoals u wel weet,  

de contributie automatisch afgeschreven.  Er zijn ook leden die graag 

willen dat wij even langs komen. Op zich vinden wij dat prima, het is 

aan u. Toch wil ik u vragen u nog eens te beraden op een 

automatische betaling.  Dat blijft voor ons, zoals u wel begrijpen zult, 

toch gemakkelijker.  

 

Voor inlichtingen kunt u altijd terecht op telefoonnummer: 0514-

572000. 

Ik wens u een zonnige, ontspannen zomer toe! 

 

Met een hartelijke groet, 

Fenna Keesman – Rustenburg, penningmeester. 

 

 

 

Beste Oudemirdummers, 

 

Na bijna 37 jaar in Oudemirdum te hebben gewoond, wonen we nu in 

Lemmer. 

We willen iedereen hartelijk dank zeggen voor alle belangstelling 

tijdens onze mindere gezonde periodes en nu weer met de verhuizing. 

Wat een lieve kaartjes en groeten. 

 

Ons nieuwe adres is: 

Suderigge 

Wiepke Hofstraat 10 

Kamer 19 

8531 GN Lemmer 

 

Oant sjen,  

Johannes en Tjitske Ruiter Schra 
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Longfonds. 

Van 13 tot 18 mei is er in Oudemirdum en Rijs gecollecteerd voor 

het Longfonds ( voorheen astmafonds ) 

Het heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 986.52. 

  

Alle geefsters en gevers: “Hartelijk dank” 

En natuurlijk vooral dank aan de collectanten. Want door jullie grote 

inzet is dit geweldige bedrag bij elkaar gebracht. 

  

Dat collecteren veel voldoening geeft, kun je zien aan bijgevoegde 

foto! 

  

Organisatrice, 

Janke de Jong – Hoekstra. 
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Puzzelcompetitie 2013 

 

Alle puzzelaars hebben de eerste ronde van de puzzelcompetitie 2013 

foutloos “genomen”. Bij de inzendingen waren weer prachtige 

kaarten met goede wensen voor het “It Pompeblêd team” en ook 

bedankjes van de prijswinnaars van de puzzelcompetitie 2012 waren 

toegevoegd.  

 

Misschien ten overvloede, maar toch..…! Voor hen die in 2013 voor 

het eerst mee zijn 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 2013 geldt natuurlijk 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 Lente Kruiswoordpuzzel 

5 punten 

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

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5       

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 

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 
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Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.    B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Dhr.   P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

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

Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

   

De stand na de Lente Sudoku  

1 punt 

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

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27  

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr.   R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en de sudoku vindt u 

elders in dit blad. 

De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd 

tot 25 augustus 2013 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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Oplossing Lente sudoku 

 

 

 

 

LenteKleurplaat 

 

De volgende winnaars mogen hun  prijsje halen bij “Breiwinkel 

Tegendraads” 

1
e
 prijs—Bianca v/d Bij            6 jaar 

2
e
 prijs—Mari Line Twijnstra  10 jaar 

3
e
 prijs—Hendrik Kruitbosch   3 jaar 
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Zomerpuzzel 
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Zomer sudoku 
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Oplossing Lente puzzel; Fietslamp 

 

 



 
22 

 

Website van de gemeente  http://www.defriesemeren.nl/   

 

Als je een melding wilt doen over bijvoorbeeld schade, kapotte 

lichtmast of een calamiteit  

ga dan naar het blauwe vlak met de kop  

Direct naar 
 Contact  

 Melding aan de gemeente  

 Verloren en gevonden voorwerpen  

 Gemeentepagina 

  

Vervolgens naar Melding aan de gemeente Via deze link komt u op 

de pagina Melding aan de gemeente met veel informatie en 

onderstaande tekst 

 
Als u opmerkt dat er in uw buurt iets mis is met de openbare 

voorzieningen, denk aan het trottoir, plantsoenen, speeltoestellen, het 

riool, straatverlichting of straatmeubilair, laat het ons dan alstublieft 

weten. Wij zorgen dat het opgelost wordt. Ook voor geluidsoverlast, 

milieuvervuiling of een niet geleegde afvalcontainer kunt u bij ons 

terecht. U kunt dat telefonisch melden (via: 14 05 14), via het digitale 

meldpunt. 

 de onderhoudstoestand van de wegen, trottoirs, plantsoenen 

en speeltoestellen; 

 rioleringsproblemen; 

 defecte straatverlichting; 

 kapot straatmeubilair; 

 geluidsoverlast; 

 milieuvervuiling; 

 een niet geleegde afvalcontainer etc. 

Melding via internet 
U kunt uw melding doen via het digitale meldpunt. We verzoeken u 

vriendelijk uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te 

vullen, zodat wij u eventueel voor meer informatie kunnen bereiken. 

Melding via de telefoon 
U kunt ook telefonisch melding maken. Belt u dan tijdens 

http://www.defriesemeren.nl/
http://www.defriesemeren.nl/bestuur-organisatie/contact_41473/
http://www.defriesemeren.nl/inwoners/inwonersloket_41741/item/melding-aan-de-gemeente_15739.html
http://www.defriesemeren.nl/inwoners/in-uw-woonplaats_41425/rubriek/verloren-en-gevonden-voorwerpen_2567.html
http://www.defriesemeren.nl/inwoners/in-uw-woonplaats_41425/rubriek/gemeentepagina_2481.html
http://www.defriesemeren.nl/inwoners/inwonersloket_41741/item/melding-aan-de-gemeente_15739.html
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kantooruren met telefoonnummer 14 05 14. 

Voor meldingen over kapotte of beschadigde straatverlichting kunt u 

behalve bij de gemeente ook terecht bij Ziut. Dit bedrijf is 

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare 

verlichting. Het storingsnummer van Ziut is: 088 9450 250. Voor een 

vlotte afhandeling van de melding moet u behalve de locatie van de 

lantaarnpaal (plaatsnaam en straat), ook het nummer van de paal zelf 

bij de hand hebben. Dit nummer staat op de gele sticker op de mast. 

Spoedmeldingen 
Voor spoedmeldingen buiten kantooruren belt u de volgende 

telefoonnummers: 

• Voor spoedmeldingen openbare ruimten (onder andere storingen 

aan het hoofdriool) belt u 0513 - 239 595 

• Voor meldingen in geval van milieucalamiteit kunt u bellen met het 

provinciale milieu alarmnummer 058 - 212 24 22. 

• Voor noodgevallen belt u de politie op 112 of bij minder spoed via 

0900 88 44 

  

   

Met vriendelijke groet, 

Klaas Knobbe 

Dorpencoördinator  

  

 
           Tel. 140514  
K.Knobbe@defriesemeren.nl  
  
De Friese Meren is een uitvoeringsorganisatie 
               die werkt voor de gemeenten 
GaasterLân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân     
Zomerprogramma Activiteiten Commissie Oudemirdum 

Zaterdag 13 juli; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

mailto:K.Knobbe@defriesemeren.nl
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v.a. 20:00 uur Schotse avond met 'Bob Ferguson' 

(bekend van Beggars Row en Celtic Horizon) 

  

Zaterdag 20 juli; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

v.a. 20:00 uur Zuiderzee avond met 'de Peizer Hopsingers' 

  

Woensdag 24 juli; 

v.a. 20:00 uur Kids-night. Diverse activiteiten voor de jeugd met als thema 

"Circus" 

  

Zaterdag 27 juli; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

v.a. 20:00 uur Friese avond met het Friese topduo 'Die Twa' 

  

Woensdag 31 juli; 

v.a. 20:00 uur Paarden avond. Ringrijden op en rond de Brink aansluitend 

een optreden van ons aller 'Griet Wiersma' 

  

Zaterdag 3 augustus; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

v.a. 20:00 uur Dolle avond met dolle 'Jelle B.' 

  

Woensdag 7 augustus; 

v.a. 18:00 uur Hapjes avond, Preuvenement en muziek van 'Duo Ongeremd' 

  

Vrijdag 9 augustus; 

v.a. 20:00 uur Sterke avond, Kampioenschap Armworstelen.  

  

Zaterdag 10 augustus; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

v.a. 20:00 uur Behendigheids avond, o.a. bierfietsen, dienbladronde met 

hindernissen. Muziek van 'DJ.Appie' 

  

Zaterdag 17 augustus; 

v.a. 11:00 uur Zomermarkt 

v.a. 20:00 uur Beierse avond met 'De Snippefangers' 
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De recepten van Jetje en Fetje.  

 

Deze keer gaat het over fruit. Aardbeien, rode- en zwarte bessen, 

frambozen, bramen, vlierbessen, appels, peren, vlierbloesem enz. 

enz. Toen mijn kinderen klein waren woonden wij in een huis met 

een grote boomgaard, moestuin en bessentuin. Dus u begrijpt, 

sappen, jam en bowl maken is mij niet vreemd.  

Deze zomer kan je mij rondom Oudemirdum vinden om bramen te 

plukken.  Nu kan ik gebruik maken vaneen sapcentrifuge en een 

blender. Vroeger was het alles opkoken en dan door de zeef. Daarna 

door een katoenen doek. Heel veel werk maar zo leuk om te doen. 

Eerst nemen we de vlierbloesem drank. Het is een eenvoudige 

mousserende drank.  Pluk ongeveer 12 mooie vlierbloemschermen. 

Pluk de bloemhoofdjes van de stelen. Doe ze in een grote kom met 

het sap en de geraspte schil van 1 citroen.  Voeg 2 eetl. witte 

wijnazijn toe en 700 gr. witte basterdsuiker. Giet hierover 4,5 liter 

water. Dek het af met een theedoek en laat het 24 uur trekken. (Dit 

hoeft niet in de koelkast te staan). Zeef het mengsel en doe de sap in 

schone flessen. Goed afsluiten en 2 weken op een koele plaats zetten. 

Je kunt de sap onverdund drinken. 

 

Sappen zijn heerlijk in de zomer. Wanneer de meloenen straks wat 

goedkoper zijn is dit een lekker recept. 

525 gram schoongemaakte suikermeloen 

650 gram schoongemaakte watermeloen 

250 gram aardbeien 

Snijd de meloenen in grote stukken en druk meloen en aardbeien 

door een sapcentrifuge. (Het kan ook prima met een blender of een 

keukenmachine).Giet alles daarna door een fijne zeef. IJskoud 

serveren in een hoog glas met wat blaadjes munt of citroenkruid. 

 

Vers fruit of sap door koude melk is ook erg lekker. Hier volgt een 

recept van een Oud-Hollandse karnemelk shake. 

Breng een halve liter karnemelk op smaak met 50 gr witte 

basterdsuiker (of zoet de karnemelk met agavesiroop). 
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Roer er 2 dl bessensap (rood of zwart) door. Voeg 1 à 2 eetl. 

vloeibare honing toe. De blender erin zodat het geheel schuimig 

wordt. Schenk de vloeistof in hoge glazen en bestrooi het met wat 

kaneel. Koud drinken. Heerlijk! 

Je kunt sappen kruiden met een takje tijm, een paar muntblaadjes of 

citroenkruid.  

Gewoon uitproberen!    

 

Vruchtenbowl is erg lekker op een warme zomerse dag. 

Neem 1 kg vruchten. Meloen, frambozen, aardbeien, bessen, verse 

perziken enz. enz.  

Meng alle vruchten voorzichtig en doe ze in een mooie schaal. Je 

kunt er wat suiker over strooien of er wat agavesiroop over schenken. 

Giet over de vruchten 2 flessen witte wijn. (Rijn-of Moezelwijn). 

Dek de schaal af en zet het koud weg. Af en toe omscheppen. Voor 

kinderen kan je er in plaats van wijn gezoete vruchtensap over 

schenken.  

Je kunt in plaats van suiker ook agavesiroop gebruiken. Te koop in 

de natuurwinkel én ook bij Kleurrijk! 

 

Een uitgeholde meloen die weer gevuld is met meloen en ander fruit 

is lekker maar ook heel leuk om te zien. Wel het hele spul een poosje 

laten trekken op een koele plaats. 

 

Slagroom op de bowl is erg lekker, een glas met fruit en een paar 

bolletjes roomijs is ook niet te versmaden. 

 

Op het moment dat ik  u dit schrijf komt de regen met bakken naar 

beneden. Het wachten is op lekker zomerweer. Wij blijven positief  

en daarom heb ik hier een recept voor u wat geschikt is voor uw 

vakantie op de camping of gewoon omdat u eens lekker gemakkelijk, 

maar ook voedzaam en gezond,  wilt koken. Het is een recept uit een 

oud boekje van Jeroen Krabbé en wij vinden het thuis heerlijk. 

Daarnaast kun je er zelf, met wat creativiteit, van alles bij bedenken. 

Het is aan u!  
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NEPNASI. 

 

Het woord zegt het al: NEP. Maar de smaak is puur Indisch en voor 

kinderen is dit vaak een aardige overgang van de Hollandse smaak 

naar een beetje meer gekruid voedsel. 

 

Je hebt nodig: 

 

-500 gram snelkokende macaroni (volkoren kan natuurlijk ook, al 

duurt het iets langer) 

-500 gram gehakt 

-4 eetl. olie 

-250 gram fijngesneden soepgroente 

-1 ui 

-1 zakje boemboe  nasi goreng 

-selderij, een flinke tak 

-ketjap, naar smaak 

-4 eieren (het kan ook zonder, maar ze geven wel de echte nasi-

touch) 

-zout en peper 

-sambal (is ook niet echt nodig, maar het maakt het wel weer een stuk 

Indischer) 

 

De macaroni koken zoals u gewend bent. Bak het gehakt in de olie 

mooi bruin, roer het met een vork in korrels en strooi er wanneer het 

lekker bruin is de boemboe nasi goreng losjes overheen. Laat de 

massa van het vuur eventjes betijen, de gedroogde boemboe moet 

lekker in het gehakt trekken. Doe NOOIT wat op het zakje met de 

boemboe staat, namelijk weken,  anders wordt de boel heel nat en 

eng!  Gewoon droog over het gehakt. Strooi er zout naar smaak 

overheen, maar niet te veel, want de kruiden zijn pittig genoeg. 

Neem een grote braadpan of wadjang, doe er twee eetlepels olie in, 

fruit de gesnipperde ui,  doe de gare macaroni erbij en daarna het 

gehakt met de boemboe, roer de hele hap flink door elkaar. Daarna, 

naar smaak, ketjap. Op het laatste moment de fijngesneden selderie 



 
28 

 

en de fijngesneden rauwe groente er luchtig doorheen scheppen. 

Opdienen met een aan beide kanten 

gebakken eitje erbovenop.  

Lekker hierbij zijn grove stukken 

komkommer, een likje sambal, 

gebakken banaan, kroepoek, stukjes 

tomaat, augurk. Maar nodig is dit 

allemaal niet. De macaroni met 

gehakt, soepgroente, selderij en 

boemboe is een uiterst smakelijk 

geheel!  Echt de moeite van het 

proberen waard!! 

 

En laat nu de zomer maar komen! 

Tot de volgende keer, 

 

Jetje en Fetje 

 
 

Bedankt 

Wij willen jullie bedanken voor de vele kaarten, brieven, bloemen en 

andere attenties die wij mochten ontvangen de afgelopen maanden. 

Het was hartverwarmend te merken dat er zo veel mensen aan je 

denken in een moeilijke tijd. Dit heeft ons heel goed gedaan.  

Na een periode van rust en herstel en een aantal onderzoeken blijkt 

nu dat er nog een behandeling nodig is. We zijn er dus nog niet, maar 

het gaat heel goed, en we hebben goede hoop dat ook het vervolg van 

het herstel goed gaat verlopen. 

Met de hartelijke groeten, 

Jan en Afke, Tineke en Simone van der Veen 
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Even voorstellen… 

 

Hallo dorpsgenoten! Wij zijn Douwe Wildschut, 23 jaar en 

Sybrechtje Stoker, 22 jaar. Sinds 9 maart jongsleden zijn wij op de 

Kerkstraat 18 komen wonen! Na een aantal maanden druk wezen 

klussen is de klus nu geklaard en kunnen we ons wegwijs maken in 

Oudemirdum. Douwe is een geboren Gaasterlander, hij heeft altijd op 

de streek Nij Amerika gewoond. Sybrechtje heeft hiervoor in IJlst 

gewoond, dus voor haar is het mooie Gaasterland nog nieuw.  

Douwe is werkzaam bij Firma Wiersma in Lemmer, een technisch 

bedrijf dat vooral op de voedingsindustrie gericht is. Sybrechtje is 

bezig met de opleiding MBO Verpleegkunde. Hiervoor is ze 

werkzaam bij de Thuisservice van Talmahiem in Balk.  

We hopen hier snel thuis te raken in Oudemirdum en hopen dat we 

hier met veel plezier kunnen wonen! Straks komt het mooie weer er 

aan, is iedereen weer wat meer buiten dus zullen we vast en zeker 

wat kunde maken!  

 

Groeten,  

Douwe Wildschut & Sybrechtje Stoker 
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Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting. 

 

De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 14-20 april 

2013  in Oudemirdum, heeft dit jaar het mooie bedrag van  € 751,63 

opgebracht. 

(Vorig jaar € 757,37) 

Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ruurd Hans en Anita de Boer 
 

 
 
 
 
Zomerbingo’s 
 
In de weken 29,30, 31,32, 33 zijn ze er weer; zomerbingo’s 

  

Kinderbingo : op dinsdagavond,        aanvang 19.30 uur 

Grote bingo:   op donderdagavond,   aanvang 20.00 uur 
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De Wyldemerk 

 

De Wyldemerk is een afwisselend natuurgebied, dat bestaat uit bos, 

begroeide heuvels, open graslanden, sloten en enkele vennen. 

Het gebied ontleent zijn naam aan de paardenmarkt annex kermis die 

hier al vanaf de vijftiende eeuw werd gehouden. Op deze jaarlijkse 

markt ging het er soms wild aan toe. De drank vloeide rijkelijk, met 

alle gevolgen van dien. 

Omstreeks 1900 werd de markt opgeheven, niet vanwege het tumult 

maar omdat de handel niet meer loonde. 

De huidige Wyldemerk dankt zijn vorm aan de zandwinning die hier 

omstreeks 1970 plaatsvond. Het zand was nodig voor de aanleg van 

de provinciale autoweg tussen Balk en Koudum. 

Van het aangelegde zanddepot bleef uiteindelijk een zeer vergraven 

en heuvelachtig terrein over. 

 

De Wyldemerk is een ideaal leefgebied voor de libel. Van dit 

kleurrijke insect zijn inmiddels meer dan dertig soorten 

waargenomen, waaronder de zeldzame gevlekte witsnuitlibel, de 

glassnijder en de vroege glazenmaker. De libel profiteert optimaal va 

het onvervuilde, heldere water en de weelderige begroeiing van 

water- en overplanten, zoals het duizendknoopfonteinkruid, de 

vlottende bies en de pilvaren. 

Begin jaren zeventig zijn er nog plannen geweest om bij de 

Wyldemerk een groot recreatiepark aan te leggen. De gemeentelijke 

plannen voorzagen in de bouw van tientallen vakantiebungalow, 

honderden kampeerplaatsen, een sportaccommodatie, een 

midgetgolfbaan, een restaurant en speel- en ligweide. De gemeente 

kreeg echter geen steun van de provincie en ook de omwonenden 

waren fel op de plannen tegen. Het grootschalige recreatieproject 

paste niet in het rustige Gaasterland, zo meen- den zij. 

Toen ook de Raad van State Kritiek uitte, verdwenen de plannen in 

de la. 
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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 1 sept. 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 
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