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Van de Bestuurstafel 

 

Het jaar 2013 loopt alweer ten einde. 

We maken ons op voor de feestdagen en kijken terug op een 

jaar van vreugde en verdriet. 

Onder u zijn er die een dierbare hebben verloren of met ziekte 

te kampen hebben en dat zijn moeilijke dagen. 

Maar voor anderen zijn het juist vreugdevolle dagen geweest. 

Laten we in deze tijd een beetje op elkaar letten, zodat niemand 

zich eenzaam hoeft te voelen. 

 

Sinterklaas. 

Sinterklaas met zijn pieten zijn weer gearriveerd in ons land en 

natuurlijk ook in Oudemirdum. 

Voor de kinderen is dit altijd weer een spannende tijd. 

Wat een discussies zijn er geweest over de zwarte pieten. 

Laten we niet vergeten dat dit een feest is voor de kinderen 

waar volwassenen allen maar een positieve bijdrage aan kunnen 

leveren. 

 

Bezoek B.W. 

Op 18 november hebben we een gesprek gehad met B. en W. 

Dit was de laatste keer dat we in deze setting bij elkaar 

kwamen. 

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe gemeente en dan gaan er 

veel dingen veranderen. 

Maar we willen toch wel ,in wat voor vorm dan ook ,deze 

bijeenkomsten voort zetten. 

We hebben van te voren punten aangedragen en daar samen 

over gepraat. 

De punten waren o.a. 

- Uitbaggeren van de Sminkevaert. 

Ons is toegezegd  dat dit midden december klaar moet zijn. 
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Dan kunnen volgend jaar de bootjes tot aan het eind ,bij de 

zwaaikom ,aanleggen. 

Er komen nog een paar aanlegplaatsen. 

De koningsvarens zijn er zorgvuldig uitgehaald en elders 

opgeslagen. 

Deze worden in het voorjaar weer terug geplaatst. 

- Zandwinning. 

Volgend voorjaar januari/ februari is er nog een 

bezwaarperiode. 

Er is al met de organisaties die er bij betrokken zijn gepraat. 

Daar komen dan wel verschillende visie’s naar voren maar de 

meesten zijn positief. 

Dus kunnen we stellen dat dit project doorgaat. 

Volgens de gemeente is het bedrijf Smals,welke het uit gaat 

voeren, een integer bedrijf. 

De hele zandwinning is voor 30 jaar en dan wordt bekeken wat 

er met het eiland gaat gebeuren. 

- Campus. 

De campus ligt er verwaarloosd bij en dat is niet bepaald een 

visitekaartje als je ons dorp binnenkomt. 

De gemeente kan hier niet veel aan doen en hebben er ook geen 

geld in zitten. 

Het is een ingewikkelde constructie. 

De gebouwen zijn van een handelsmaatschappij. 

En deze heeft/had veel meer goederen onder zijn beheer(o.a. 

ook de D.S.B.bank  van Scheringa) en is failliet. 

De curator is daar mee bezig en dat duurt meestal lang. 

Maar de grond is van een stichting en die kunnen niets doen 

zolang er gebouwen op staan. 

Het is wel duidelijk dat de campus definitief niet weer terug 

komt. 

De gemeente heeft beloofd om kontakt op te nemen met de 

stichting. 
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Deze moet dan in ieder geval de bomen, struiken en gras 

verwijderen zodat het een nettere uitstraling geeft. 

Ook is de gemeente bezig het bestemmingsplan aan te passen. 

Zo gauw wij meer weten over de gang van zaken krijgt u dit 

van ons te horen. 

 

Project zelfredzaamheid. 

Daarover hebben wij U in een vorig nummer over geschreven. 

Samen met het bestuur van het M.F.C. hebben we besloten om 

hier aan mee te doen. 

Wat het precies inhoud hoort U in januari als Timpaan ( een 

welzijnsinstelling) een avond belegt voor alle inwoners van ons 

dorp. 

 

Lelieteelt. 

Zoals U allemaal wel hebt gehoord,gelezen of gezien is er de 

afgelopen tijd nogal wat publiciteit geweest over ons dorp. 

Dat begon in het voorjaar toen er een zware zandstorm over ons 

dorp raasde. 

De stofwolk die daarmee gepaard ging was het gevolg van 

droogte en kou. 

Er waren net percelen geschikt gemaakt voor de lelieteelt met 

een ontsmettings middel. 

De afdek laag ging na verloop van tijd stuiven en toen ontstond 

er een stofwolk die doordrong tot in de tuinen en huizen. 

Dat gaf veel overlast en er ontstond onrust onder de bewoners. 

Er werd door de gemeente op ingespeeld en wethouder 

Bonnema belegde een bijeenkomst. 

Alle betrokkenen werden uitgenodigd en daar bleken de 

meningen verdeeld. 

Met de teler is afgesproken dat hij omwonenden zal berichten 

als er gespoten wordt, zodat ze ramen en deuren dicht kunnen 

houden. 
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Dat wordt door de firma van der Avoird netjes gedaan ,maar 

daardoor zie je wel hoeveel er gespoten wordt n.l. tientallen 

keren. 

Wethouder Bonnema vindt dat er een nieuw bestemmingsplan 

voor het buitengebied moet komen. 

Daarvoor moet in kaart gebracht worden wat de consequenties 

zouden zijn van spuitvrije randen. 

Wij zullen daar in de toekomst ongetwijfeld wel meer van 

horen. 

 

Afscheid. 

Op 18 december wordt er afscheid genomen van Burgermeester 

Hoornstra en de Wethouders Bonnema en Veltman. 

U wordt allen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 

Ook hebben we afscheid genomen van onze buurtagent de Heer 

T. Hofstra want hij gaat met pensioen. 

Wij wensen hen allen het allerbeste toe voor de toekomst. 

 

Kerst. 

Met Kerst luisteren we naar de boodschap voor ons allemaal: 

“VREDE OP AARDE,IN MENSEN EEN WELBEHAGEN” 

Een kerstwens ook voor alle andere dagen. 

De vrede op aarde is soms zo ver weg,vooral als we zien wat er 

in de wereld gebeurt. 

Maar ook in onze naaste omgeving gebeurt dat. 

We luisteren vaak niet goed naar elkaar en hebben onze mening 

al klaar. 

Tolerantie naar elkaar is een groot goed. 

Het zou fijn zijn als we in deze adventsperiode tijd vrij maken 

en rust vinden om na te denken  over het wel en wee in deze 

wereld, onze omgeving en die van ons zelf. 

Iedereen viert kerst op zijn eigen manier en daar hebben we 

respect voor. 
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De school viert het en in de beide kerken zijn er diensten. 

En anderen vieren het thuis op een manier die bij hem/haar 

past.  

 

Oud en Nieuw. 

Op oudejaarsmiddag is er weer het traditionele carbid schieten 

bij het N.O.K. terrein. 

U wordt uitgenodigd om hier naar te komen kijken, 

‘S avonds is het dorpshuis open en bent u van harte welkom. 

Vorig jaar is de oudejaarsnacht goed verlopen,wij rekenen erop 

dat het dit jaar weer zo gaat. 

Ook dit is een traditie die we er in moeten houden. 

 

Namens ons bestuur wens ik U allen een goed,gezond en vredig 

2014 toe. 

Marianne Visch. 

 

 

 

 

 

 

Collecte Nierstichting. 

van 12 tot 22 september was er weer de collecte voor de 

nierstichting in Oudemirdum. 

Deze heeft het mooie bedrag van € 600,38 opgeleverd. 

Collectanten en gevers, heel hartelijk bedankt namens de 

nierstichting. 

Mevr. Boonstra werd verrast met een speld en een bos bloemen 

voor inzet. 

Zij heeft 10 jaar lang voor de stichting gecollecteerd, maar 

moet nu door omstandigheden stoppen. 

H. Wiekel-Melchers. 
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Woorden bij Kerst. 

 

LATEN WIJ “SAMEN” 

 

Samen proberen 

onze lichtjes 

te laten schijnen. 

 

Leren elkaar 

helpende handen  

te reiken. 

 

Rondom ons 

de vrede bewaken 

 

om “samen” 

deze Wereld een 

stukje beter te maken! 

 

 

De redactie van het Pompeblêd wenst u en degenen die u 

omringen het allerbeste voor het nieuwe jaar. 

Geluk in grote en kleine dingen 

Maar bovenal gelukkig met elkaar! 
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KERSTFEEST 2013. 

 

Voordat je het weet is er weer een jaar voorbij.  Nog even en 

dan is het Kerstfeest. Het feest van het Licht.  Welke betekenis 

je ook aan dit feest geeft, de meeste mensen vieren Kerstfeest.  

Je ziet dit ook wanneer je door ons dorp loopt.  Het begint al 

met de huizen. Velen versieren hun huis, zowel van binnen als 

van buiten.  Daarom ook hebben wij deze keer tips rondom het 

verfraaien van uw huis. De kinderen hebben vakantie en zullen 

het leuk vinden om dit samen met u te doen! 

 

Ramen decoreren. 

Wilt u voor de Kerst uw ramen decoreren, gebruik dan 

tandpasta voor de raamdecoraties.  Eenvoudigweg met een 

kwastje afbeeldingen op uw raam “verven”. 

Na de feestdagen is dit heel gemakkelijk met water te 

verwijderen. 

 

Hang voor je raam een mooie tak uit het bos. (Eventueel kunt u 

deze in een kleur spuiten). Versier de tak met bv. Kerstballen, 

kerststerretjes etc.etc.  

 

Glazen versieren. 

Neem twee schaaltjes. Vult het ene met citroensap en het 

andere met poedersuiker. Doop eerst de rand van het glas in de 

citroensap en vervolgens in het schaaltje met de poedersuiker. 

Voorzichtig het sapje of ander drankje inschenken. 

 

Blikjes als sfeerverlichting. 

Vul een of meerdere blikjes met water. Zet ze dan in de vriezer. 

Zodra er zich ijs vormt kun je er met hamer en spijker motieven 

in slaan. Droog het blikje en geef het eventueel een kleurtje.  
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U kunt ook glitters in de natte verf strooien. Kaarsje of 

waxinelichtje erin en klaar is Kees! 

 

Sterren of hulsblaadjes maken. 

Koop in een hobbywinkel koper-goud- of zilverkleurig folie. 

(Dit is dikke, stevige folie). Met een ciseleerpen, gewone 

uitprikpen of spijker motiefjes maken uit deze folie. U kunt 

deze ophangen in de kerstboom of ze schikken in een mooie 

kersschaal of bak. 

 

Steranijs, kaneelstokjes, laurierblad of kruidnagels in je 

kerstbak- of schaal leggen. Dit staat mooi en ruikt ook echt 

lekker.  

 

Omwikkel mooie appels met goudkleurig bouillondraad 

(hobbywinkel) en leg deze in een schaal of fruitbak. 

 

Droog mandarijn- of sinaasappel in de oven of op de 

verwarming. Een lintje er doorheen: Dit staat echt leuk in de 

kerstboom! Ook op een schaal staat het decoratief.      

 

Versier een mooie kandelaar met een kerstlint. Bevestig daar 

een takje groen met een kerstbal aan. 

 

Strooi glittertjes tussen dennenappels of geef ze een kleurtje 

met een spuitbus. 

 

Kerstballen niet weggooien. Koop een spuitbus en spuit ze in 

een andere kleur. Strooi glitters in de natte verf. 
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Als laatste een huishoudelijke tip. 

Wanneer u vlekken door kaarsvet wilt voorkomen laat u uw 

kaarsen 24 uur in sterk gezouten water liggen. De afzetting van 

zout vertraagt het druipen en de was stolt, zodat uw tafelkleed 

schoon blijft!! 

 

Wanneer het weer wat tegen zit in de kerstvakantie is het 

gezellig  om met de kinderen de keuken in te gaan. Er zijn 

volop vormpjes te krijgen om koekjes uit deeg te steken, die 

passen bij deze tijd.  Het recept dat ik u nu ga doorgeven is van 

koekjes die verrukkelijk naar vroeger smaken en heerlijk 

geuren naar grootmoeders kerstgebak. Je hebt nodig voor circa 

45 koekjes: 

 

Voor het deeg: 150 g honing, 80 g bruine suiker, 50 g boter, 

250 g bloem, 2tl bakpoeder, 1 ei, geraspte schil van een halve 

citroen (liefst onbespoten)150 g walnoten, 1 tl kaneel, 2 tl 

speculaaskruiden, snufje zout. 

 

Verder: bloem voor het werkvlak, 200 g poedersuiker, 

voedingskleurstof naar wens, bonte suikerparels en 

decoratiesuiker ter garnering. 

 

Verwarm op laag vuur de honing met de suiker en de boter tot 

de suiker is opgelost. Doe het mengsel over in een kom en laat 

het wat afkoelen.  

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vermeng bloem en 

bakpoeder goed. Splits het ei. Roer het bloemmengsel, de 

eierdooier, citroenrasp, noten, specerijen en het zout door het 

lauwe honingmengsel. 

Kneed het geheel op een licht met bloem bestoven werkvlak tot 

een glad deeg en rol het uit tot een plak van circa 1 cm dik. 
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Steek er figuurtjes uit en leg die op een met bakpapier bekleed 

bakblik. Bak ze 12 minuten in de oven en laat ze afkoelen. 

Klop het eiwit stijf en roer er de poedersuiker door.  Kleur een 

deel van het glazuur. Bestrijk de koekjes met wit en/of gekleurd 

glazuur en bestrooi ze met suikerpareltjes of decoratiesuiker. 

Laat het glazuur hard worden. 
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EEN WINTERSE BOSWANDELING. 

 

Benodigdheden: liefde voor de natuur en stevige 

wandelschoenen. 

 

Een winterse boswandeling kan een prachtig, verrassend spel 

worden. Er valt van alles te ontdekken. Eikels, dennen- en 

sparrenappels, stukken schors, bemoste takken, verdroogde 

bloeiwijzen, vreemd opgekrulde bladeren en nog veel meer.  

Het geurt er naar een andere wereld en alle vondsten hebben zo 

hun eigen geschiedenis, die zich met een beetje fantasie wel 

laat ontraadselen. Lijkt deze tak niet precies op een stuk 

gereedschap van een kabouter………… 

 

Weer thuisgekomen smaken alle kersttraktaties dubbel lekker!  

Misschien bent u wel toe aan de hoofdmaaltijd. Een heerlijke 

vleespastei. U heeft daarvoor nodig (zes personen): 

 

600 g varkensgehakt, 1/8 ltr.  goede droge witte wijn, 2 

laurierblaadjes, 200 g patentbloem, 100 g boter, 3 eieren, zout, 

2 uien, 1 teen knoflook, 80 g mager gerookt buikspek, 

1worteltje, 1 stuk knolselderij van circa 40 g,  8-10 eetl.  

kippenbouillon, 1 grote bos gladde peterselie, 50 g 

broodkruim,1 eetl. bloem, 2 theel. groene peperkorrels uit een 

pot,  versgemalen zwarte peper, nootmuskaat, snufje piment, 3 

theel. gedroogde tijm, ¾ theel. paprikapoeder, 2 velletjes 

diepvries bladerdeeg,  boter voor de vorm, 1 eierdooier, 1 eetl. 

melk of water. 

 

Giet de wijn over de helft van het gehakt, leg de laurierblaadjes 

erop en zet dit een nacht afgedekt in de koelkast. Maak de 

volgende dag het zandtaartdeeg. Zeef daarvoor 200 g 

patentbloem op het werkblad, maak in het midden een kuiltje 
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en verdeel daaromheen de in blokjes gesneden koude boter. 

Voeg een ei, zout en 1 à 2 eetl water toe en kneed alles tot een 

glad deeg. Laat het verpakt in vetvrij papier een uur in de 

koelkast liggen. Pel intussen de uien en de knoflook. Snijd het 

spek in blokjes. Schrap het worteltje, schil de selderij en snijd 

beide in blokjes . Kook ze 10minuten in de kippenbouillon en 

pureer de groenten met de staafmixer. 

Was de peterselie, dep hem droog, pluk de blaadjes van de 

takjes en hak ze fijn. Haal de laurierblaadjes uit het gehakt.  

Doe de rest van de gehakt met ui, knoflook, spek, wortel, 

selderij, peterselie, twee eieren, broodkruim, bloem en geplette 

peperkorrels bij het gemarineerde gehakt. Breng op smaak met 

zout en specerijen.  

Laat het bladerdeeg 10 minuten ontdooien en rol het dun uit. 

Vet een vorm van 24 cm doorsnee in met boter, rol het 

zandtaartdeeg uit, leg het in de vorm en maak een opstaande 

rand. Doe de vleesmassa erin en leg er een lap bladerdeeg over. 

Maak in het midden een gaatje en zet daarin een rolletje 

aluminiumfolie, zodat de gevormde stoom kan ontwijken. 

Steek uit het tweede deegvelletje enkele sterren en garneer de 

vleespastei ermee. Roer de dooier los met melk of water en 

bestrijk het geheel ermee. Bak de pastei 65 à 70minuten in een 

tot 200 graden Celsius voorverwarmde oven. 

 

Een frisse sla met een Pinot Noir of een glas bier is hier heerlijk 

bij! 

 

Tenslotte hebben wij voor u een recept voor Oudejaarspunch. 

Voor 4 – 6 glazen: 

 

4 eetl. rozijnen, 1 glas port, 1 fles goede rode wijn, 11/2 – 2 

eetl. suiker, 4kruidnagels, 1 kaneelstokje, 2 eetl. 

amandelstaafjes. 
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Wel de rozijnen 30 minuten in de port. Verwarm de rode wijn 

met de suiker, de kruidnagels en het kaneelstokje tot tegen de 

kook aan. Laat het mengsel dan ongeveer 15 minuten trekken. 

Verwijder kaneelstokje en kruidnagels, zeef zo nodig de 

vloeistof. Roer de rozijnen met de port erdoor en schep de 

punch in glazen. Strooi ten slotte de amandelreepjes erover. 

 

Wij wensen u allen goede, gezellige Kerstdagen toe, een 

vrolijke jaarwisseling waarbij wij u voor het nieuwe jaar alle 

goeds toewensen! 

 

Jetje en Fetje. 
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Introductie Hylke Bandstra. 

 

Beste lezer, 

 

In het vorige Pompeblêd las ik dat de redactie op zoek is naar 

mensen die iets kunnen en willen toevoegen aan onze 

dorpskrant. Ik moet eerlijk zeggen, dat lijkt me erg leuk. Het 

reilen en zeilen in Oudemirdum is iets waar ik me mee 

verbonden voel. Ik woon namelijk niet voor niets al m’n hele 

leven in de Parel van Gaasterlân! Trouwens, voordat ik verder 

ga: mijn naam is Hylke Bandstra en ik woon samen met 

Marijke. We zijn trotse ouders van Jens (4 jaar) en Mirthe (2 

jaar). Op dit moment wonen we tot volle tevredenheid aan de 

Brink, de gezelligste straat van Oudemirdum…  

Iedereen zal begrijpen dat het niet altijd meevalt om het 

Pompeblêd te vullen met nieuwtjes, informatie, weetjes en ook 

foto’s over (de mensen in) het dorp. Ik zal proberen mijn 

bijdrage te leveren, uiteraard samen met de redactie. Maar 

vergeet niet dat wij niet alle nieuws kunnen “ruiken”. Vandaar 

ook mijn oproep aan u als lezer: hebt u nieuws, wilt u wat kwijt 

of kent u een leuke anekdote… schroom niet en neem 

(desnoods anoniem) contact op met iemand van de redactie!  

 

Het doel is om vanaf 2014 de dorpskrant aan te vullen met 

nieuwe, verfrissende rubrieken. Daarnaast is het een wens om 

de lay-out te upgraden; misschien een ander formaat, meer 

pagina’s in kleur, enz. Om dit (ook financieel gezien) voor 

mekaar te krijgen zijn we op zoek naar adverteerders! Hopelijk 

vinden we vanuit ondernemend Oudemirdum deze steun. Het is 

voor de gevestigde orde, maar ook voor de startende bedrijven 

wellicht een mooie manier om extra klandizie te werven. Onder 

het motto “U een klant, Oudemirdum een krant”  willen we de 

komende maanden zoveel mogelijk bedrijven benaderen.  
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We doen ons best om dit te realiseren. Heb jij hier ook ideeën 

over? Meld het ons, want het Pompeblêd is er voor alle mensen 

die Oudemirdum een warm hart toedragen.  

U leest nog van mij! 

 

Groeten, Hylke 
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Nieuws van Snypsnaren. 

  

We zijn alweer een paar maanden bezig met een nieuw stuk en 

een nieuwe regisseur. Romke Gabe Draayer uit Leeuwarden, 

voorheen Molkwerum, 

heeft de school voor drama doorlopen en is nu bezig met een 

opleiding tot regisseur. Een aantal jaren geleden heeft hij de 

Gouden Gurbe gewonnen voor zijn  

rol in het openluchtstuk "As it was in heaven" in Jorwerd. 

Na het serieuze, maar prachtige TWA hebben we nu weer 

gekozen voor een klucht, namelijk "De breidssuite" geschreven 

door Anthony Mariott en Bob Grant   

met de friese vertaling Simy Sevenster. 

We spelen het stuk op 22 en 29 maart 2014. De reden dat we zo 

laat spelen is dat Romke Gabe meespeelt met SULT van 20 

febr.t/m 2 maart: "De held en syn sokken". 

In december/januari komen de spelers weer langs met de 

donateurskaarten, ook dit jaar is de prijs onveranderd, slechts 5 

euro. 

  

groet van Snypsnaren. 
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Winterpuzzel 
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Wintersudoku 
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Puzzelcompetitie 2013 

 

Al weer de laatste ronde van de puzzelcompetitie 2013. 

Puzzelaars weer bedankt voor het maken en inzenden van de 

puzzels. Praktisch iedereen had een correcte uitwerking; 

fantastisch! Ook deze keer had een aantal mensen veel werk 

gemaakt van de inzending, vaak via een sfeervolle herfstkaart 

met vaak ook nog een hartelijke groet toegevoegd voor de 

redactie van het Pompeblêd.   

 

Daar gaan we weer..…! De mensen 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 weer 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 Herfst Kruiswoordpuzzel 

15 punten 

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

Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 

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

Dhr.   G.  v.d. Goot, Skouleane 1 

Mevr. B. Hospes - Boukes,  De Ikebosker 29 

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 
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Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Dhr.    I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

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 

10 punten 

Mevr.  J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

Mevr.  N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9     

Dhr.    G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

 5 punten 

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

Dhr.    B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Mevr.  J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 

 

   

De stand na de Herfst Sudoku  

3 punten 

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

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9 

Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27  

Dhr.   R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
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2 punten 
Dhr.    G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 

Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

1 punt 

Mevr.   J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

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

Dhr.      I. Rienstra, De Grintfisker 16 

Dhr.      B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Mevr.    J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9 

 

De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de 

sudoku vindt u elders in dit blad. 

De oplossingen van de kerstpuzzels en sudoku kunnen 

worden ingeleverd tot 15 februari 2014 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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De dorpen om ons heen 
Rooms- katholieke enclave 

 

Bakhuizen heeft als rooms-katholieke enclave in een 

protestante omgeving een specifiek karakter. Het dorp trok in 

de achttiende eeuw veel katholieken omdat er een priester 

woonde. Dat was lang niet overal het geval. Dankzij de nieuwe 

inwoners groeide Bakhuizen uit tot een stevig dorp. Dit in 

tegenstelling tot het dorp Mirns, waarvan het zich in de loop 

van de achttiende eeuw dan ook losmaakte. Toen de parochie 

van Bakhuizen in de eerste helft van de negentiende eeuw bleef 

groeien, rezen er plannen om de toenmalige schuilkerk te 

vervangen door een groter gebouw, een echte kerk. Die kerk 

kwam in 1857 gereed, maar voldeed slechts een halve eeuw. In 

1914 werd andermaal een nieuwe kerk in gebruik genomen, de 

huidige Sint- Odulphuskerk, gebouwd naar een ontwerp van de 

Twentse architect Wolter te Riele. 

De Sint-Olduphus is een robuuste pseudobasiliek in 

neogotische stijl met een driezijdig gesloten koor en een forse 

toren met ingesnoerde spits. Tegen de toren staat een doopkapel 

en aan weerszijden van het koor zijn kapellen uitgebouwd. 

Naast de kerk ligt een groot kerkhof met onder meer een 

Calvarieberg, een beeldengroep die de kruisiging van Christus 

voorstelt. 

In de J. Nagelhoutstraat werd in 1938 het vrouwenklooster 

Mariahof gebouwd. De zusters werken in het onderwijs en de 

wijkverpleging. Nadat de zusters de Mariahof hadden verlaten, 

werd het klooster in 1987 verbouwd tot appartementen. 
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Geslaagde avond voor Woord en Daad bij bakkerij 

Twijnstra 

Op donderdagavond 17 oktober had de stichting Woord en 

Daad een bakavond bij Twijnstra ‘De Echte Bakker’ in 

Oudemirdum georganiseerd. Douwe en Geeske Wortman de 

eigenaars van deze bakkerij verzorgden deze avond voor 

Woord en Daad. 

Het inschrijfgeld was slechts vijftien euro. Daarvoor mochten 

we deze avond vlechtbroodjes maken, een slagroomtaart maken 

en twee muffins versieren. 

Nadat Douwe, als een echte bakker, het één en ander heeft 

verteld over hoe het achter de schermen aan toe gaat in een 

bakkerij, zijn we begonnen met het maken van de 

vlechtbroodjes. 

Mooie creaties werden er gemaakt al vond Douwe ons echte 

‘thuisbakkers.’ 

Na een kop koffie met een lekkere plaatcake gingen we aan de 

slag met het maken van de slagroomtaart. Ook hier zijn weer 

mooie creaties en gemaakt met veel plezier. Als laatste kregen 

we muffins waarop we crème spoten, om ze vervolgens te 

versieren. 

 

Alsof het nog niet genoeg was kregen we, voordat we naar huis 

gingen met onze baksels, nog een tas mee van Douwe en 

Geeske met een koek erin en een brood die je thuis nog 5 

minutjes in de oven moest doen. Dit brood was zonder gist en 

E-nummers. Een broodje met Italiaanse kruiden en 

zongedroogde tomaatjes. Heerlijk bij een bordje soep. We 

konden thuis nog een aantal dagen nagenieten van al dit 

lekkers. 
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Langs deze weg willen we Douwe en Geeske Wortman nog 

even in het zonnetje zetten en hen hartelijk bedanken voor de 

gezellige en geslaagde avond. 

Deze avond heeft het prachtige bedrag van 203,85 euro netto 

opgebracht voor Woord en Daad. 

 

stichting Woord en Daad van comité Gaasterland-Sloten. 

 
 

Bij de kleurplaat. 

Hallo jongens en meisjes, 

 

Wat hebben jullie weer ontzettend goed je best gedaan, er zijn 

maar liefst 35 kleurplaten ingeleverd. 

Ze waren allemaal weer prachtig en het was moeilijk om de 

mooiste eruit te zoeken, maar toch is het gelukt. 

De winnaars zijn :  

Elske Femke Pietersma  7 jaar 

Nynke Haantjes              10 jaar 

Ook een prijsje is er voor de jongste kunstenaar: Niek 

Muizelaar. 

Bedankt allemaal, 

                           

                           Groetjes Meta 
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Merenpost. 

 

In het verleden hebben wij al eens een stukje in het Pompeblêd 

laten afdrukken over de zegels van Merenpost, met alle 

voordelen op een rij. 

Hierbij stond een prijs van € 0.33 per zegel. 

Hiermee was het verschil € 0.17 ten opzichte van de TNT-

zegels. 

  

Merenpost  zal  per 1 januari 2014 echter de prijs verhogen naar 

€ 0.40 per zegel. Een stickervel met 10 zegels komt daarmee op 

€ 4.00 

Nu is het zo dat TNT de postzegelprijs ook al meerdere keren 

heeft verhoogd. Per 1 augustus 2013 betaalt u per postzegel al € 

0.60. 

Dit houdt dus in dat het verschil alleen maar groter wordt : € 

0.20 per zegel. 

Het wordt dus steeds aantrekkelijker om voor Merenpost te 

kiezen!! 

 

We blijven het noemen: de post via Merenpost wordt slechts 

twee keer per week bezorgd en geldt alleen voor post naar 

adressen in Friesland; deze post mag dus niet in de TNT-bus 

gepost worden.  

 

Steeds meer mensen kiezen ervoor  om 'onze' zegels te 

gebruiken voor hun post in Friesland. Mocht ook u 

belangstelling hebben, informeer of kom gewoon langs  aan de 

Jan Schotanuswei 58!! 

  

Met vriendelijke groet, 

fam. Oldenhage 

0514-571803 
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Update: Project ONS 1658. 

 

Zoals velen van u weten vertrekken 4 juli 2014 26 enthousiaste 

vrijwilligers onder de groepsnaam ONS 1658 uit onze 

gemeente en omgeving naar Nakpanduri, Ghana. ONS 1658 

gaat samen met de Christelijke bouworganisatie ‘World 

Servants’ de uitdaging aan om de lokale school uit te breiden 

met drie klaslokalen en op deze manier het onderwijs 

effectiever te maken.  

 

In week 44 zijn we bezig geweest met de verkoop van 

suikerbroden in Oudemirdum, Nijemirdum, Sondel, Wijckel & 

Sleat. De actie was een groot succes! 

 

De komende maanden zult u ons tegenkomen bij de volgende 

activiteiten: 

 

Zaterdag 14 december zullen wij aanwezig zijn op de 

kerstmarkt in Sondel (14:00 tot 19:00) en de kerstmarkt in Balk 

(10:00 – 17:00). 

 

Aldjiersloop Oudemirdum dinsdag 31 december 2013. Een 

loop door Oudemirdum en omgeving waarvan de opbrengst 

naar ons project gaat. De start is om 11 uur vanaf Café den 

Nostalgie (De Brink 6, Oudemirdum). Je kunt je inschrijven 

tussen 9:30 en 10:30 voor de 3, 5 en 10 km. Inschrijfgeld is €3,- 

voor deelnemers onder de 16 jaar en het bedraagt €7,50 voor 

deelnemers ouder dan 16 jaar. Inschrijfgeld is inclusief een 

consumptie te besteden bij Café den Nostalgie. 

 

Nieuwjaarsduik bij de Heage Gearzen, 1 januari 2014, nadere 

info volgt. 
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Graag zien wij u bij een van deze acties! ONS 1658 gaat met 

veel plezier, enthousiasme en energie deze uitdaging aan. We 

hebben er zin in! 

 

U kunt ook op de hoogte blijven via onze website; 

http://www.ons1658.nl en ‘ like’  ons op Facebook; 

https://www.facebook.com/ONS1658Ghana 

 

Wilt u ons steunen kunt u ook een bedrag overmaken op 

bankrekening 30.35.64.466 of Postbanknummer 2135, onder 

vermelding van ONS1658/GH414. Bedankt voor uw steun! 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ons1658.nl/
https://www.facebook.com/ONS1658Ghana
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Bewoners uit Oudemirdum komen en gaan. 
 
 Zo ook de jongeren onder ons. De komende 

edities volgen wij Amarins de Boer. Zij is 19 jaar, 

eerstejaarsstudent Journalistiek en gek op 

debatteren en schrijven. 

Daar zit ik dan. In de mediatheek van de 

Christelijke Hogeschool Ede. Naast mij zit 

iemand luidruchtig te chatten met zijn vriendin, zo 

te horen zit ze ergens in Afrika. Voor mij zit 

iemand al minstens twee uur voor zich uit te 

staren. Ik ben niet gauw afgeleid, maar vandaag is 

zo’n dag dat ik mij niet kan concentreren. En dat 

terwijl ik nog minstens vijf artikelen moet 

schrijven, een reportage moet maken en twee 

boeken moet lezen. Het is nu 14.00 uur. Ik heb om 

16.00 uur nog een tweeënhalf uur durend college, 

moet nog boodschappen halen, koken voor mijn 

huisgenoten (ik ben vandaag aan de beurt) en oh, vanavond is het ook 

nog eens de vaste verenigingsavond van mijn studentenvereniging. 

Oké, alhoewel dit redelijk chaotisch klinkt, geniet ik hier enorm hier 

in Gelderland. Kon ik een paar maanden geleden nog niet goed tegen 

ordeloosheid, zou ik nu niet meer zonder kunnen. Misschien komt dit 

zo als je op kamers woont, voor jezelf moet zorgen en alles zelf kunt 

en mag bepalen. Heerlijk.  

Bij mijn opleiding word je er voortdurend bewust van gemaakt dat 

publieke omroepen reduceren, kranten verdwijnen en iedereen 

tegenwoordig journalist kan zijn. Toch houdt dit mij niet tegen en 

geeft het mij alleen maar meer energie om er helemaal voor te gaan. 

Dus ik ga snel verder met mijn volgende opdracht. Nu. 

Amarins  

amarinsdeb@hotmail.com 
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U zult zich ons nog wel herinneren van de brief die half 

oktober j.l. huis aan huis is verspreid in Oudemirdum, 

Nijemirdum en Sondel. Daarbij nodigden we alle 

werkenden, werkzoekenden en niet meer werkenden uit 

voor een ontmoeting/kennismaking in “De Hoekstien” in 

Nijemirdum op maandag 28 oktober 2013. 

 

Die avond is inmiddels geweest en er waren 25 aanwezigen. 

We hadden gehoopt op wat meer belangstelling omdat uit een 

artikel in de Balkster van 24 oktober j.l. bleek dat het aantal 

werkzoekenden in Gaasterlân-Sleat het afgelopen jaar met meer 

dan 40% is gestegen en dat is ronduit benauwend. Met name 

voor deze groep willen wij ons inzetten. 

 

De ontvangst was hartelijk en voorzien van een lekker bakje 

koffie (met wat lekkers) opende onze voorzitter Teije T. Osinga 

de bijeenkomst. Hij gaf een uitvoerige uitleg over de 

doelstellingen van de werkgroep. Aan de hand van een Power 

Point presentatie werden een aantal stellingen t.a.v. “werk” aan 

de orde gesteld. Hoe kun je “flexibeler worden in het 

omschakelen van de ene baan naar de andere”. Hoe organiseer 

je “herstructurering van arbeid” en wat denken we van 

“economische eenheden dienen niet automatisch een dubbel 

inkomen te hebben”, waren onder meer de thema’s.  Hierover 

ontstond een levendige discussie waarbij ook ideeën voor een 

verdere uitwerking werden genoemd. 

 

Ivonne Tiemersma, als lid van de werkgroep, deed de suggestie 

een “plek van ontmoeting” te ontwikkelen maar blijkbaar is er 

schaamte om onszelf vanuit het “zonder werk” zijn bloot te 

geven. Ook de gedachte aan een “bemiddelingsbureau” werd 
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genoemd als een nuttig instrument. Dit laatste vraagt veel 

research en investering in tijd. 

 

De werkgroep gaat een aantal gedachten die in de bijeenkomst 

zijn genoemd verder uitwerken en zal zich t.z.t. weer via de 

media melden. Mocht u belangstellend zijn en meer willen 

weten dan kunt u contact opnemen via de e-mail met:  

postma.sj@home.nl 

 

Sjoerd Postma,  

Oudemirdum (secretaris) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:postma.sj@home.nl
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Aankomst Sinterklaas in Oudemirdum. 
  

Zaterdag 23 november was het eindelijk zover: Sinterklaas in 

Oudemirdum. 

Eerst was hij met de boot in Balk aangekomen, maar kwam later met 

paard en wagen op de Brink aan. 

Honderden kinderen, ouders en pake's en beppe's stonden gespannen 

te wachten. 

Met Hinke Stienstra op de bok en paard Hinke ervoor reed 

Sinterklaas Oudemirdum binnen, helaas zonder korps. 

De zwarte pieten hadden andere vervoermiddelen gevonden, 

namelijk een tandem en een bakfiets, waarin ze allerlei 

pakjes vervoerden. Na het welkom van tijdelijke burgemeester Gerrit 

Schra maakten de Sint en zijn pieten een rondje door  

Oudemirdum om zo rond vier uur aan te komen bij dorpshuis "it 

Klif". Daar werd hij ontvangen in de grote zaal, waar alle 

kinderen klaarzaten met ouders en grootouders. Bij de zwarte pieten 

zat ook een hele onhandige piet, die met kadootjes  

stond te gooien. Een aantal kadootjes moesten weer opnieuw worden 

ingepakt. Na een standje van Sinterklaas kon het  

programma beginnen. Er stonden heel veel kinderen in het dikke 

boek van de Sint en die kwamen ook allemaal bij hem met leuke 

verhalen over zwemles, paardrijden, kussengevechten, 

voetbal,verjaardag en er was een meisje die heel graag sint z'n baard 

wilde aaien. 

Het was een hele leuke middag . Wat kunnen de kinderen uit 

Oudemirdum prachtig zingen en dansen. Op muziek van de Zwarte 

Pieten style deed de hele zaal mee. 

Zeer tevreden ging de sint om vijf uur weer verder naar het volgende 

dorp, met de belofte om volgend jaar weer in Oudemirdum te komen. 

Na afloop kregen alle kinderen een zakje snoep mee naar huis. 

  

De middenstandvereniging. 
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Jaarwisseling 2013-2014  
Net als vorig jaar willen we Oudejaarsavond en de 

jaarwisseling goed laten verlopen. Immers, het moet een feest 

zijn voor iedereen. De gemeente Gaasterlân-Sleat heeft samen 

met alle besturen van de Dorps- en Plaatselijke Belangen in de 

gemeente, de jaarwisseling van vorig jaar geëvalueerd. Voor de 

komende jaarwisseling zijn de volgende afspraken gemaakt.  

 

Vuurwerk afsteken mag van 31 december 10.00 uur tot 1 

januari 2.00 uur. Hierbij natuurlijk rekening houden met 

ouderen en andere buurtbewoners, maar zeker ook met 

huisdieren. En: het opruimen van het vuurwerk ging vorig jaar 

prima, graag ook nu weer na afloop eigen vuurwerkrommel 

opruimen. Dit scheelt de gemeenschap veel kosten. 

 

Carbidschieten mag onder voorwaarden: er mag met carbid 

geschoten worden  binnen de gemeente, op dezelfde tijdstippen 

dat er ook vuurwerk mag worden afgestoken: van 31 december 

10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Carbidschieten mag alleen 

buiten de bebouwde kom en met nadrukkelijke toestemming 

van de grondeigenaar waar het carbidschieten zich afspeelt.  

 

Kalken wordt niet gedoogd. Het is een vernieling en wordt door 

de politie dan ook als overtreding gezien, met het bijbehorende 

handhavingstraject.  
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Vreugdevuren in tonnen zijn toegestaan: tonnen met daaronder 

een zandbed, om schade aan groen of bestrating te voorkomen. 

Het brandmateriaal moet schoon hout of open haardhout zijn. 

Voor een vreugdevuur in tonnen is geen vergunning 

noodzakelijk. Wel moeten de restanten worden opgeruimd en 

afgevoerd. 

 

Voor brandbulten of andere vreugdevuren zonder tonnen wordt 

geen toestemming gegeven. Ze zijn illegaal en worden 

beschouwd als een overtreding. Vaak veroorzaken brandbulten 

schade aan het wegdek of aan groenvoorziening. Ook 

veroorzaken branden vaak overlast bij omwonenden en ergernis 

als de restanten blijven liggen. Omwonenden zijn vaak ook 

angstig als in de nabijheid van hun woning brandbulten 

ontstoken worden. Dit kan niet de bedoeling zijn.  

 

Het hinderen van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance, 

gemeente) wordt door het Openbaar Ministerie zwaar gestraft.  

 

Schade en incidenten melden. Tot slot is het van belang dat u 

aangifte/melding doet van kwalijke incidenten rond de 

jaarwisseling. Alleen door actief meldingsgedrag door ons allen 

richting brandweer en politie, kunnen er maatregelen genomen 

worden richting daders en draait de gemeenschap er niet voor 

op. Schade en vernielingen kunt u anoniem melden op 

telefoonnummer 0800-7000. Bij ernstige incidenten uiteraard 

eerst 112 bellen.  

 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arnold Otten. Hij is 

bereikbaar via 140514 of a.otten@defriesemeren.nl 

 

 

mailto:a.otten@defriesemeren.nl
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Win € 500,00 voor uw activiteit!  

Vaak zijn er diverse initiatieven rondom de jaarwisseling voor 

en door inwoners. Leuke, ludieke initiatieven zodat er rond de 

jaarwisseling iets te doen is, waarmee we voorkomen dat 

mensen doelloos op straat blijven rondhangen. Laat het ons 

weten! Ideeën die samen met of onder verantwoording van de 

lokale vereniging van Plaatselijk Belang worden georganiseerd, 

maken kans op een bijdrage van de gemeente van € 500. De 

afgelopen jaren hebben Elahuizen en Wijckel al de prijs 

gewonnen. Het is nu aan andere dorpen en stad om de vorige 

winnaars uit te dagen en te overtroeven. Het college beoordeelt 

wie de winnaar is.  

 

Binnenzetten afvalcontainers 

Tot slot willen we iedereen adviseren om rond de jaarwisseling 

de afvalcontainers en andere losse voorwerpen als 

brievenbussen, speelattributen etc. tijdig binnen te zetten, dit 

om mogelijke vermissing en schade te voorkomen.  

Zoals ook al op de afvalkalender staat vermeld behoren de 

containers bij de woning en is de eigenaar bij vermissing of 

schade aansprakelijk. 
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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 
Hylke Bandstra 

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

