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Van de Bestuurstafel 
De zomer is weer voorbij, maar terwijl ik dit stukje schrijf is het een 

tropische dag. Er waren dit jaar weer veel toeristen in Oudemirdum. 

Gaasterland is een prachtig gebied om te recreëren en in ons dorp zijn 

alle winkels om in je dagelijkse behoeften te voorzien. Door de A.C.O. 

werd weer van alles georganiseerd. Mede door het mooie weer was het 

een gezellige zomer. Fijn dat er altijd weer vrijwilligers zijn die dit 

mogelijk maken. 

 

Als bestuur zijn we al weer aan het vergaderen geweest als u dit leest en 

de eerste afspraken zijn gemaakt. Op 26 oktober hebben we een overleg 

met de heer Veltman (wethouder) en de heer Knobbe. Tijdens dit 

overleg worden beleidszaken over ons dorp besproken. Heeft u vragen 

of opmerkingen meld het ons, dan kunnen we het meenemen in ons 

overleg. 

 

Bladerbakken 

Vanaf eind september worden er tijdelijk 3 bladerbakken geplaatst 

zodat we ook tijdens de herfst een keurig Oudemirdum houden. 

 

Bestrating op de Brink 

De gemeente heeft contact gehad met de uitbaters van Brasserie De 

Brink en de eetcafé De Nostalgie. Ze hadden een verzoek ingediend om 

de bestrating (de bolstenen) aan te passen en om het terrasgedeelte en de 

bestrating rond de bomen aan te pakken en op te knappen. Dat kan deze 

zomer hoogstwaarschijnlijk niet meer, maar het gaat wel gebeuren. 

 

Jubileum 

Bij zowel NOK (50 jaar bestaan) als bij de Hege Gerzen (60 jaar 

bestaan) was er feest. Wij hebben aan alle twee een enveloppe met 

inhoud gegeven. 

 

Beachvolleybal 

Tijdens mijn vakantie kwam ik op Facebook hierover een verslag tegen 

met foto's. Het zag er gezellig uit en is, naar ik heb gehoord en gezien, 

een succes geweest. 
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Wijkschouw 

Op 17 juni is er een wijkschouw geweest door ons dorp. Op de fiets zijn 

er allerlei punten bekeken die aandacht nodig hadden. Deze zijn 

genoteerd door de wijkbeheerder. Een paar punten waren: kruispunt 

Lege Leane, pad van Hotze, gat in de weg op De Lysterfanger, 

recreatieborden, grasvelden die omgevormd worden, straatverlichting 

Jan Schotanuswei, verkeersdrempels Jan Schotanuswei richting Rijs ter 

hoogte van bord Oudemirdum, einde fietspad waarschuwingsstrepen of 

haaientanden, voetpad Jan Schotanuswei snoeien en verlichting 

aanbrengen. Het is niet gezegd dat alles wordt gehonoreerd. De 

gemeente bekijkt het allemaal zorgvuldig en neemt dan een beslissing. 

 

Projecten 

Er is bij de gemeente geld beschikbaar voor projecten die bedacht 

worden door de dorpen. Er wordt 33% subsidie gegeven, 33% moet zelf 

betaald worden en de rest dient door vrijwilligers te worden gedaan. 

Wie van onze leden heeft ideeën om iets te verwezenlijken? Wij hebben 

zelf gedacht aan een ijsbaantje. Heeft U een idee, of wilt u hieraan 

meewerken? Laat het ons dan horen! 
 

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe. 

Marianne Visch 
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Oudemirdum onderneemt 
Er zijn maar weinig mensen die de rode Citroën Berlingo met in grote 

witte letters ‘Pruiksma Music’ nog nooit op de Brink hebben zien staan. 

Oudemirdum kent de auto, waarop staat dat de eigenaar reclame maakt 

voor zijn drumlessen, workshops en sessiewerk, maar de vraag is: wie is 

deze muzikant? 

 

Jorrit Pruiksma studeerde in 2012 af aan de D’Drive, artiesten 

opleiding, voorheen Pop & Media, in Leeuwarden. Na zijn afstuderen 

heeft Jorrit zijn eigen bedrijf opgericht: Pruiksma Music. Het is meer 

dan alleen een drumschool. Hoewel hij inmiddels drumles geeft aan 

leerlingen die in leeftijd variëren van 8 tot 34 jaar, gaat hij er ook 

regelmatig op uit om een workshop te geven. Voor deze workshops 

wordt zijn auto 

vol geladen met 

emmers en 

mogen kinderen 

daar met 

stokken de 

ritmes op slaan 

die Jorrit ze 

aanleert.  

Tijdens het 

eerste jaar van 

het bestaan van 

Pruiksma Music 

heeft hij veel reclame gemaakt voor zijn drumschool door het geven van 

de emmerdrum workshops. Hij zag daardoor zijn leerlingaantal groeien. 

Dit jaar wordt alweer zijn derde jaar als zelfstandig ondernemer: ‘Ik 

doar no eindelik grutsk te wêzen op wat ik doch. At minsken my de 

bekende fraach stelle oft der noch wol wat te fertsjinjen falt mei de 

muzyk, dan hâld ik de kop omheech en sis ik dat ik it bêst moai 

foarinoar haw!’. 

 

Dat Jorrit op zo jonge leeftijd al een eigen bedrijf is gestart, is voor hem 

heel vanzelfsprekend. Van jongs af aan wilde hij zijn brood verdienen 

met muziek.  
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Natuurlijk wilde hij het liefst een ster worden, die ambities heeft hij nog 

steeds: het worden van een super drummer. Maar toen hij merkte dat het 

nog niet zo gemakkelijk is om beroemd te worden, wilde hij iets doen 

waardoor hij toch volop met muziek bezig kon zijn. Nu geeft hij 

drumles aan 34 leerlingen! Tijdens het lesgeven kwam hij erachter dat 

hij het geweldig vindt om kinderen wat te leren.   

 

Jorrit werkt vijf dagen in de week, al zien niet alle dagen er hetzelfde 

uit. Zijn dag begint met de lesvoorbereiding en administratie en ’s 

middags volgen de drumlessen. Om zijn drumlessen te geven huurt hij 

twee keer per week een studio af, een dag in Woudsend en een dag in 

Workum en op de andere dagen komt hij bij de leerlingen langs. De 

rode Berlingo duikt dus ook wel eens ergens anders op!  

Het continurooster dat momenteel op veel basisscholen ingaat is een 

uitkomst voor het bedrijf! ‘No kin ik al om healwei trijen begjinne mei 

de drumlessen, oars wie it pas om fjouwer oere!’ De lessen gaan door 

tot ’s avonds een uur of acht, behalve als hij moet repeteren voor één 

van de bands. Dit doet hij twee keer per week. Af en toe treedt Jorrit op 

als drummer van Johannes Rypma, maar momenteel is hij drukker met 

de band Wavebreaker en met een band van zijn ‘oude buurman’ uit 

Koudum. 

 

Over de vraag wat het leukst is aan zijn werk, hoeft hij niet lang na te 

denken: ‘De enerzjy dy’t ik krij fan de bern is echt geweldich! Se binne 

allegear ferskillend, mar super entûsjast!’, vertelt ook Jorrit zeer 

enthousiast. Ook vindt hij het heerlijk om een leermeester te zijn. Hij 

wil graag zijn kennis delen: ‘It is moai om sa folle mooglik fan dyselts 

oan in oar jaan te kinnen, net allinnich kennis, mar ek in protte oare 

dingen.’ Ook vindt de drummer het heerlijk om eigen baas te zijn. ‘Ik 

bin eins wat allergysk foar minsken dy’t fertelle wat ik dwaan moat. Ik 

delegearje it leafst sels’. Natuurlijk heeft zijn werk ook een minder 

leuke kant, al ligt dat, denkt Jorrit, meer aan hem zelf. Door zijn 

perfectionisme ervaart hij ook druk. Hij richt zich graag op de 

individuele leerling. Als een leerling graag een bepaald nummer wil 

drummen, dan moet dat geregeld worden. ‘Dit kosset soms wol wat 

mear tiid, mar ik wol it graach goed dwaan.’  
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In het begin ervoer de jonge ondernemer ook dat het stress opleverde 

om het bedrijf zo te runnen dat hij er ook van kon leven. Gelukkig is er 

nu meer stabiliteit en heeft hij een goed gevulde werkdag. Dit geeft rust.   

 

Dat Jorrit terecht gekomen is in Oudemirdum, komt door zijn vriendin, 

Johanna van der Veen. Door haar heeft hij het dorp leren kennen. Ze 

wonen nu samen met hun twee katten in de Lege Leane. ‘Ik haw it echt 

nei myn sin yn Aldemardum. Moaie omkriten, gesellige kroech en de 

noflike, soms wat hurde, mentaliteit fan de minsken hjir passet wol by 

my.’ Wat Oudemirdum volgens Jorrit nog mist is een sportschool. 

 

Over tien jaar hoopt Jorrit drummer te zijn bij de Foo Fighters, ‘Al is 

Kensington ek goed hear, haha!’ Als dat toch niet lukt, hoopt hij een 

eigen muziekschool te hebben, waar je allemaal verschillende 

muziekinstrumenten kunt leren bespelen. ‘Dan binne de muzyklear-

krêften by my yn tsjinst fansels!’ 

 

Zoals altijd eindigen we Oudemirdum Onderneemt met een paar 

dilemma’s: 

 

Bier, wijn of whisky? 

‘Bier en whisky, mar seker gjin wyn!’ 

 

Rockband, boyband of een goede dj? 

‘Rockband, seker.’ 

 

Een verdubbeling van je leerlingaantal en workshops of doorbreken met 

een band? 

Jorrit valt even stil. ‘Dit is wol in lestige’. Na even denken kiest hij voor 

het laatste antwoord. ‘Mei ik ek sizze wêrom? As ik in ferdûbeling krij 

fan myn learlingen, dan reitsje ik yn in burn-out, haha!’ 

 

Radio aan of rust in huis? 

‘Hmm.. rêst yn ‘e hûs’. Jorrit is zoveel met muziek bezig dat het 

heerlijk is als het even niet hoeft. ‘It is noflik de radio net oan te 

hawwen, sadat ik der wer ekstra fan genietsje kin at ik sels wer muzyk 

meitsje’. 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

Persbericht 

Maassluis, 16-6-2015 

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks 
 

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de 

buitenkant zie je in veel gevallen niks. Toch hebben zij er dagelijks last 

van.  

 

“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.” 

Een groot probleem voor veel mensen met 

Multiple Sclerose. Waarom kan je soms prima 

lopen en maak je de andere dag gebruik van een 

scootmobiel? Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de 

andere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te begrijpen. 

“Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”. 

 

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden 

zich in tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij 

erkennen en herkennen de symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan 

armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook heel 

veel mensen met MS doen mee met de collecteweek. 

Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens 

de collecteweek. 

 

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. 

We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 

uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan 

MS? Meld je aan als collectant en help mee.  

Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl 

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek 

(voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en 

voorlichting. 

 

Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis 

(NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS Fonds is 100 % 

afhankelijk van giften. 
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Kuipers skûtsje 
Op de foto, ± 1965, it izeren skûtsje fan Jan Kuipers en Kee (Cornelia) 

Schots. It skûtsje lei yn de Sminkefeart, tusken de Kampbrêge en de 

Skearslipersbrêge. Jan Kuipers farde earst mei in houten skûtsje. Soan 

Remmelt is, oan de Herenwal yn’t Hearrenfean, op dit skûtsje berne.  

De fracht koe fan alles wêze mar bestie ek wolris út: ierappels nei de 

ierappelmoalfabriken fan AVEBE yn Oranje (no Speelstad Oranje) en fam. 

Scholte by Smilde. Ek jiske as bedonging foar de earme sângrûnen by 

Jobbegea. De jiske kaam fan de klaaihoeke, hjir setten de minsken de jiske 

oan bultsjes by de feart en dan koene de skûtsjeskippers it wer ynlade. 

 

Yn de krisisjierren fan 1930 hiene de skippers it net sa bêst en hat Jan 

Kuipers syn skûtsje oan de wal lein, earst by Kippenburg en by de Skou en 

letter oan de Sminkefeart. Sa wiene sy ek tichter by it drinkwetter wat sy by 

boer Ulke de Kroon wei hellen. Yn dy tiid hat Jan ek noch skipper west op 

in skip fan houthandel v/d Werf út Snits. Dêrnei hie Jan Kuipers in 

nagoasje en gie er op in paad mei koffers mei skearmeskes ensfh.  

Letter hie er handel 

yn fodden en âld izer. 

It houten skûtsje 

begûn ek wolris wat 

te lekken en dan 

waard dat wer ticht 

makke mei turfmolm, 

dat koe er mei in 

spesjaal stikje ark  

ûnder it skûtsje 

smarre dat lûkte yn it 

hout en dan wie de 

boel wer efkes ticht. 

It skûtsje bleau  dan 

gewoan yn it wetter 

lizzen.  

It izeren skûtsje op’e foto, dêr’t sy yn’t lêst op wennen, hat Jan as 

wenskipke kocht fan Jaap Postma. Jaap Postma kinne wy wer as Jaap en 

Geertje: Jaap de striker. It wie in 18 tons skûtsje en sa’n 13 meter lang. It 
skûtsje is letter wer oan Klaas Haringsma ferkocht, dy hat it noch wat 

ferboud en doe hat dy it ek wer ferkocht. 
   Tekst: Rommert van der Veen; foto/info: Remmelt Kuipers 
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Wist u dat? 

- Wij een vergadering van de Pompeblêd redactie als ‘special 

gast’ mochten bijwonen? 

- We nu met de foto’s op de laatste pagina staan? Dit i.v.m. het 

beter tot z’n recht komen van de plaatjes. 

- Jullie nu echt kunnen zien wie er op de foto staat? 

 

 

                            
 

 

Wist u dat? 

 

- De eind Musical van groep 7/8 van de Wâlikker weer een groot 

succes was? 

- Er bij Meta een klant kwam die nieuwe klompen moest omdat hij 

zijn oude klompen door een éénzijdig ongeval onder een auto terug 

vond? ‘Noch mei de klompen oan wie der ien oer hinnen riden, doe 

briek syn klomp….!’ 

- Oudemirdum twee muzikanten rijker is en het duo Melissa en 

Carinda Pander de sterren van de hemel spelen? 

- Het beachvolleybal wederom een groot aantal deelnemers trok? 

- Het wel heel erg makkelijk ‘binnenkomen’ is in de Wâlikker? 
- Het kuipjesteken meer dan 60 deelnemers trok? 
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Kleurplaat 
Deze keer waren er vier kleurplaten 

ingeleverd bij Het Fietshoekje. Alle 

inzenders kunnen daar een prijs op 

halen. 

 

De gelukkigen zijn: 

Elisa Smink; 2 jaar 

Stella Kooistra; 5 jaar 

Johan Haitsma; 7 jaar 

Jarah; 7 jaar 

  

De kleurplaat uit dit herfstnummer 

kun je inleveren bij Pluk. De 

kleurplaat vind je in het midden van 

dit Pompeblêd. 
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Dringende oproep! 
 

Beste dorpsbewoners van Oudemirdum, 

 

De Oranjevereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Er is op dit moment 1 bestuursfunctie vacant en zoals het nu lijkt komen 

daar dit jaar (uiterlijk volgend jaar) nog 1 of 2 lege bestuursstoelen bij.  

Het bestuur wil graag jaarlijks een gezellige Koningsdag voor iedereen 

organiseren, maar dat gaat niet zonder voldoende bestuursleden. 

 

Iedereen heeft het erg druk tegenwoordig en nee is snel gezegd wanneer 

men wordt benaderd voor een bestuursfunctie. Maar denk er toch nog 

even over na! De belasting qua tijd is goed te overzien. Een kleine piek 

in overleg/planning/uitvoering  tussen januari en april. De rest van het 

jaar is het erg rustig. 

 

Aanvulling, verversing en verjonging van het bestuur is dringend nodig! 

Het oranjebestuur kan niet blijven functioneren met 4 of 5 bestuurs-

leden. Het zou erg jammer zijn als het bestuur door een tekort aan 

bestuursleden de handdoek in de ring moet gooien. 

 

Laat dit niet gebeuren! Meld u aan voor een bestuursfunctie binnen de 

Oranjevereniging Oudemirdum. Het is een gezellig bestuur. Wij hopen 

via deze weg nieuwe collega-bestuursleden te kunnen vinden. 

 

Vragen? Nieuwsgierig? Loop even bij één van de bestuursleden langs. 

 

Groeten, 

Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum: 

Sietse Schilstra 

Jaap Ovelgonne 

Karst Hoogland 

Johannes Kelderhuis 

Rene Kok 

Monique Kelderhuis  
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Verdere nog even dit……. 
Door een groep vrijwilligers 

wordt elk voorjaar gezocht naar 

jonge reeën op verschillende 

percelen rond Oudemirdum. 

De jonge reeën verstoppen zich 

in  het hoge gras en zijn dan 

absoluut niet zichtbaar voor de 

bestuurder van de tractor die het 

gras moet maaien. Om te 

voorkomen dat de reeën in de 

maaier terecht komen worden ze 

tijdelijk gevangen. Zo gauw het gras weer kort is worden de reeën weer 

losgelaten en rennen ze naar de bosrand waar hun moeder zenuwachtig 

staat te wachten. Op 5 juni zijn door 13 vrijwilligers 6 reeën op deze 

manier gered. Deze foto's zijn gemaakt achter bij Kippenburg door Ria 

Bouma en Bianca de Zwart. 

 
  Jelte de Jong en Klaas Hamstra revalideren op dit moment in de    

  Ielânen te Sneek. Het herstel verloopt naar wens en beiden hopen snel   

  weer terug te keren naar hun bakermat in Aldemardum.  
Foto: Hylke de Jong, 12 augustus 2015 
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Puzzelcompetitie 2015 
De tweede ronde van de puzzelcompetitie 2015 leverde onze deelnemers 

voor zowel de kruiswoordpuzzel als de sudoku geen onoverkoombare 

problemen op. Het moet ook eens een keer een “makkie” zijn, vooral in de 

vakantietijd. Ten onrechte zijn de wel op tijd ingeleverde goede oplossingen 

van de lentepuzzels van G. Witteveen en K. en M. van Ommen de vorige 

keer niet mee genomen. Het was een fout mijnerzijds, excuses! Uiteraard 

worden ze er nu bij geteld. Dat geldt ook voor de juiste oplossing van N. 

Draaijer-Boersma. Welkom P. Plantinga, fijn dat U ook mee gaat puzzelen. 

 

De mensen die 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 puzzeljaar 2015 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 Zomer Kruiswoordpuzzel 

10 punten Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 

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

Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 

Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 

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

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Dhr.   G. Kelderhuis, De Gaestwei 25 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

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

Dhr.    K.L. van Ommen, Lege Leane 25 

Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 
Dhr.     B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Mevr. J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, Balk 
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Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

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

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

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

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De  Ikebosker 27 

Dhr.   P. Plantinga, De Flechtreed 55 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

 

De stand na de Lente Sudoku  
2 punten Mevr.  J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 

Dhr.    P. de Jong, Liemdobben 9 

Dhr.    G. Kelderhuis, Gaestwei 25 

Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr.     J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 

Dhr.     R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

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

Dhr.     B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

Dhr.      K.L. van Ommen, Lege Leane 25 

Dhr.      P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.   H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr.   G. Witteveen, Huningspaed 23 

 
1 punt  Mevr.  B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Mevr.  A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27 

Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

Dhr.     P. Plantinga, De Flechtreed 55 

 

De uitwerking van de puzzels vindt u elders in dit blad. 

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 15 november 2015 bij: 
Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 

mailto:drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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HERFSTPUZZEL
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OPLOSSING ZOMER SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 1 7 5 9 4 8 2 6  

4 6 5 2 1 8 3 7 9 

2 9 8 7 6 3 1 5 4 

 7 4 6 8 2 1 5 9 3 

1 2 3 9 5 7 4 6 8 

8 5 9 3 4 6 7 1 2 

6 8 4 1 7 2 9 3 5 

9 7 2 4 3 5 6 8 1 

5 3 1 6 8 9 2 4 7 
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Herfst Sudoku 

 6 2           

1      7 5 8 

3      1   6    

   2  8 9 1      

4      2     7  

    4 5 7  2  

   3   4       9 

9 7 1       5 

         3 8   
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Bazaar P.K.N. 
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Recreatie volleyballers gezocht 
Nu de vakantie weer achter de rug is 

begint het volleybalseizoen weer, 

waaronder het recreatievolleybal. Dit is 

volleybal voor degene die graag een  uur 

in de week wil sporten en het leuk en 

gezellig vindt om met een teamsport 

bezig te zijn. Er zijn geen wedstrijden 

aan verbonden. Ik probeer elke week 

weer een afwisselende en leuke training 

te geven.  

 

We hebben nu 10 enthousiaste sporters maar er is toch regelmatig 

iemand die verhinderd is. We zoeken daarom meer enthousiaste 

vrouwen (mannen zijn ook van harte welkom). We trainen op 

donderdagavond van 19.45  tot 21.00 uur in de sporthal “it Klif” te 

Oudemirdum. Je bent van harte welkom vanaf september. De exacte 

datum wordt in overleg bepaald. 

 

Wil je meer weten? Bel Sjoukje Kramer: tel 571785. 

  

Graag tot ziens,  

Sjoukje Kramer 
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Even voorstellen… De familie Breimer  
Door de redactie van it Pompeblêd zijn wij gevraagd om als nieuwe 

inwoners van Oudemirdum iets over onszelf te vertellen. Natuurlijk 

voldoen wij graag aan dat verzoek.  

 

Wij zijn Jacob en Jos Breimer en hebben 3 kinderen: Sjoerd, Leah en 

Jisse. Ruim 20 jaar hebben we in Ede gewoond maar oorspronkelijk 

komt Jacob uit Drachten en Jos uit Katwijk. Sinds april 2013 wonen wij 

in Oudemirdum. Omdat ons huis aan de Jan Schotanuswei 62 nog niet 

klaar was hebben wij eerst een aantal maanden aan de Alde Buorren 

gewoond. Vanaf oktober 2013 wonen we dan eindelijk met plezier, 

maar ook met nog veel kluswerk te doen, aan de Jan Schotanuswei. 

Hoewel we nieuw zijn als inwoners van Oudemirdum, was het dorp zelf 

ons niet onbekend. Al een aantal jaren kwamen wij hier op vakantie en 

dan huurden we een huisje aan de Beukenlaan of het Fonteinbos. 

Bovendien heeft Jacob hier als kind regelmatig gelogeerd bij zijn Pake 

en Beppe. Voor de iets oudere lezers onder u, dat waren Jappie Breimer 

en zijn vrouw. Ook zij woonden aan de Jan Schotanuswei en wel op nr. 

74. Voorheen had de pake van Jacob een bakkerij in Wijckel. 

 

Jacob is jarenlang werkzaam geweest bij het ministerie van defensie en 

Jos heeft verschillende functies gehad binnen het ouderenwerk. Jos’ 

laatste baan was begeleidster bij een dagbesteding voor dementerende 

ouderen, maar deze functie is helaas door een bezuiniging komen te 

vervallen. Nu werkt zij als thuishulp bij een thuiszorginstelling, maar 

stiekem hoopt ze toch wel weer een baan te vinden binnen haar eigen 

vakgebied. 

 

Jacob is lid van de plaatselijke EHBO vereniging en is regelmatig als 

EHBO-er actief bij een activiteit in Oudemirdum of omgeving. 

Daarnaast is hij al jarenlang zendamateur en maakt hij dus verbindingen 

met andere zendamateurs in Nederland en daarbuiten. Nu is het nog een 

beetje improviseren omdat er nog geen zendmast bij ons huis geplaatst 

is. Gelukkig mocht Jacob van Sjerp Jaarsma af en toe gebruik maken 

van de Luchtwachttoren om daar een antenne op te plaatsen en vanuit 

de toren te zenden. Zo kon hij dan toch meedoen aan wedstrijden.  



 
30 

Via onze kinderen is Jacob ook als vrijwilliger betrokken geraakt bij het 

Zeekadetkorps in Lemmer en houdt hij zich daar ook bezig met de 

verbindingen.  

 

Jos houdt zich naast haar werk onder andere bezig met de beestenboel 

(5 katten, een hond, 2 cavia’s en een konijn). De hond hebben we sinds 

een paar maanden en is een “asielzoeker” uit Roemenië. Verder helpt ze 

bij de kindernevendienst in de Fonteinkerk en collecteert ze elk jaar in 

september voor het Prinses Beatrix Fonds. 

 

Het wonen in Friesland en in Oudemirdum bevalt ons erg goed. Jacob is 

in Friesland geboren en getogen en verstaat en spreekt ook Fries. Jos 

kan het Fries redelijk goed verstaan, maar spreekt het niet. Onze 

kinderen zijn niet tweetalig opgevoed, maar krijgen nu natuurlijk via 

school wel veel mee van de Friese taal. De jongste gaat sinds een jaar 

naar de peuterspeelzaal en komt ook al met wat Friese woordjes thuis. 

En dat heeft zo z’n grappige kanten… Jos hoorde laatst van iemand een 

leuk verhaal over hun kleinzoon. Die ging sinds kort naar de 

basisschool en kwam thuis met de mededeling dat hij een “vies” liedje 

had geleerd. Vraagtekens natuurlijk bij de ouders maar na wat 

doorvragen bleek het te gaan om een “Fries” liedje… 

 

Uiteindelijk werden we aangetrokken door de mooie natuur, de rust en 

de ruimte van Gaasterland. Toen de gelegenheid zich voordeed om naar 

Oudemirdum te kunnen verhuizen hebben we dat met volle overtuiging 

gedaan. En tot nu toe bevalt het uitstekend!  
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In en rond Oudemirdum 
Zomaar weer een paar straatnamen onder de loep genomen. 

 

De Sminkewei 

Een prachtige weg langs de golfbaan en camping De Wigwam aan de 

ene kant van de weg. Aan de andere kant van de weg loopt de 

Sminkevaart waaraan de naam is ontleend. Vroeger heette het ook wel 

de Steendollensevaart. 

 

Kerkstraat 

Deze straat loopt langs de P.K.N. Kerk. De naam Kerkstraat is een 

passende naam. De kerk is in 1790 gebouwd op de fundamenten van 

een oudere kerk behorend bij een abdij. In 1926 is de kerk helemaal 

verbouwd en is het nog steeds een pronkstuk in ons dorp. 

 

Lege Leane 

Deze vrij nieuwe 

straat vormt de 

verbindingsweg 

tussen de  

J. Schotanuswei en 

de Fonteinwei. Deze 

naam is gekozen 

omdat deze laan in 

laagte ligt. 

 

De Roune Leane 

De straat begint en eindigt als een mooi rondje in de Lege Leane. 

 

De Kooilaan 

Deze naam komt op hele oude kaarten al voor. Men denkt aan een 

‘eendenkooi’ vandaar de naam. Ook bij Tresoar kon men dit niet 

bevestigen. 
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Hallo, 

 

Ik ben op zoek naar een vrijwilliger die met mij zaken kan oppakken 

met de laptop. Ik wil graag iets meer leren over mailen, websites 

bekijken en bijvoorbeeld stukjes schrijven in een Word document. Het 

zou fijn zijn dat de vrijwilliger in het begin elke week komt en als ik 

het wat beter “onder de knie” heb, kan het wel minder vaak. 

 

Wie wil mij hiermee helpen? 

  

Met groet, Theunis Stegenga 

 
(Telefoonnummer bekend bij de redactie: pompebled@oudemirdum.nl) 
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Planten en kruiden in Oudemirdum 

Heb je een hond dan heb je de verplichting om te wandelen. 

Nou is mijn hond al wat ouder dus scharrelen we meer. Op die manier 

kan ik onderweg veel planten en kruiden zien.   

 

Mijn favoriete plek is de Hege Gerzen richting de molen ,,Het 

Zwaantje”. Het is er meestal heel rustig met prachtige vergezichten en 

sloten met veel waterplanten, bijvoorbeeld de Zwanenbloem. 

 

In de bermen groeien veel planten en kruiden. In de heggen de 

meidoorn, de vlier en veel wilde roosjes. Maar ook veel planten, 

bijvoorbeeld de paardenbloem en boterbloem. Heel mooi in het 

voorjaar. Er groeien ook heel veel soorten grassen die je kunt plukken 

om te drogen en op te hangen in huis of in boeketten te verwerken. De 

brandnetel, dovennetel, herderstasje, kamille madeliefje en de hondsdraf 

met zijn blauw-paarse bloempjes, zijn er ook te vinden. Die laatste 

groeit vaak bij brandnetels. Als je een brandnetel prik oploopt kan je 

een blaadje kneuzen en over de plek heen wrijven.  

 

Maar er groeit meer, de witte klaver, rode 

klaver, akkerwinde  en het duizendblad. 

Duizendblad (achillea millefolium) wordt al 

sinds de oudheid in de geneeskunde gebruikt. 

Het komt voor in de geschriften van 

Hippocrates. Het is een kruid dat wonden heelt 

en het vervangt de hop in het bier. (Hoe dat bier 

dan smaakt weet ik niet.) 

 

Als je vanuit Oudemirdum richting de Hege 

Gerzen loopt zie je aan de linkerkant gele 

bloemen: het hertshooi ongeveer 30 cm hoog  

(hertshooi  hypericum-perforatum). Dit kruid      

   was in de tijd van de kruisvaarders een middel   

   voor open wonden na een veldslag. 

 

 

Duizendblad 
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Een verzachtende olie kan gemaakt worden van de bloemhoofdjes. Vul 

een flesje met bloemhoofdjes en giet er olie op bijvoorbeeld olijfolie. 

Zet het in de zon en schud het dagelijks. Na 6 weken de olie zeven en je 

hebt een olie voor wondjes en kneuzingen. De olie kleurt rood. 

 

Er groeit nog meer: zilverschoon en in het voorjaar het prachtige 

fluitenkruid. Langs de sloten moerasspirea en watermunt. Voor mij is 

het elke keer weer genieten en ontdekken. Laat mij maar scharrelen. 

 

Groet van Jetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

  

HEERLIJK... weer thuis. 

We willen jullie heel erg 

bedanken voor de vele 

kaarten, bezoekjes, fruit en 

allerlei lekkers die ik in het 

ziekenhuis en bij thuiskomst 

mocht ontvangen. 

 

Ook namens Wim, het heeft 

ons heel goed gedaan. 

  

Hartelijke groet, 

Siny Kuiper 
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COLOFON 
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:  Tine Bandstra  Kerkstraat 12 

Tel. 750900  8567 JG 

Leden:   Gatze Bokma  Tel. 850796 

Catharinus de Jong Tel. 571219 

Gea Liefhebber  Tel. 571960 

Gerke Walinga  Tel. 571395 

Sikke Roosma  Tel. 571996 

U kunt het bestuur ook bereiken via e-mail: secretariaat@oudemirdum.nl 

Bekijk ook de website van ons dorp: www.oudemirdum.nl 

Het laatste nieuws, een agenda, veel moois! 

 

De redactie 

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 

Jelle Twijnstra    tel. 571252 

Hylke Bandstra    tel. 06-51632615 

Sita Bokma    tel. 06-12786586 

Rein Boonstra    tel. 06-10821148 

 

Kopij inleveren/opsturen voor 15 februari, 15 mei, 15 augustus of 15 november. 

Liefst per e-mail:  pompebled@oudemirdum.nl 

Of op adres  Rein Boonstra 

De Ikebosker 35 

8567 JK OUDEMIRDUM 

Tel. 06-10821148 

 

Bankrekening; NL76RABO0305242555 t.n.v. VER.V.PLAATSELIJK BELANG 

 

Foto’s:     Willie Smink 

 

Druk en vormgeving omslag: A2Z reclame 

 

Druk binnenwerk:    SV NOK 
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