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REUNIE 2016  

KOMT ALLEN - ZEGT HET VOORT 

 

Op 7 mei 2016 wordt er weer een reünie georganiseerd voor mensen uit 

ons dorp en Oudemirdum om utens. Wat was het een fantastisch feest in 

2012. Daar is nog lang over nagepraat. Hebt u weer zin in zo’n feest?  

 

Dan roepen wij u op om u op te geven voor deze reünie. Wij willen u 

vragen om dit bericht door te geven aan mensen waar wij de adressen 

niet van hebben. Het wordt weer een mooie dag met de inzet van ons 

allemaal.  

 

U kunt zich opgeven bij Catharinus de Jong via cs@cdejong.nl. De 

vorige keer is gevraagd of het ook mogelijk is om een gedeelte van de 

dag bij te wonen. Ja, dat is mogelijk. De kosten voor de hele dag zijn  

€ 45,-. Alleen `s morgens (2 keer koffie en gebak) € 6.-. `s Morgens tot 

16.00 uur € 17,50. Of vanaf 16.00 uur tot en met de avond € 25,-. Het 

bedrag kan overgemaakt worden op rek nr. NL66RABO 0306 7856 17;  

t.n.v. Vereniging voor Plaatselijk Belang; Stiendollen 35, 8567 HS 

Oudemirdum. Dieetwensen van te voren graag doorgeven. 

 

In het volgende Pompeblêd brengen wij u op de hoogte over wat er gaat 

gebeuren op de dag van de reünie. In de reüniecommissie zitten: Ine en 

Ike Veldman, Catharinus de Jong, Jelle Twijnstra, Gea Liefhebber, 

Fenna Keesman en Marianne Visch.  

 

Wij rekenen op u en u kunt op ons rekenen!  

 

P.S. Wie heeft er nog foto's van de vorige reünie? Wij willen die heel 

graag ontvangen. U kunt ze sturen naar Marianne Visch; De Flechtreed 

18; 8567 KC Oudemirdum. 
 

De reüniecommissie 

 

 

mailto:cs@cdejong.nl
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Van de Bestuurstafel 
Het jaar 2015 loopt alweer ten einde. November was een zachte maand en 

bij mij bloeien de rozen nog volop. Wij maken ons op voor de feestdagen 

en kijken terug op het jaar dat achter ons ligt. Voor sommigen was het een 

mooi jaar, maar voor anderen een moeilijk en verdrietig jaar. Laten we 

elkaar niet vergeten. Als u dit leest is het Sinterklaasfeest alweer voorbij en 

maken we ons op voor de Kerst. De boodschap van Kerst is voor ons 

allemaal. Vrede op aarde en voor alle mensen een welbehagen. Laten we 

elkaar de hand reiken zodat de boodschap van vrede werkelijkheid wordt, 

ook voor andere dagen. 

 

Overleg met de gemeente 

We hebben met de heer Veltman (wethouder) en de heer Knobbe een 

overleg gehad over zaken die in ons dorp spelen o.a. het kringloop-terrein 

en de inzameling van oud papier. Wij hebben aangegeven dat het 

kringloopterrein moet blijven in Balk. En ook onze zorg onder de aandacht 

gebracht over het voornemen om de inzameling van oud papier door de 

gemeente te laten doen. Dit houdt in dat u er dan nog een bak bij krijgt. Het 

wordt nu ingezameld door verenigingen, die hebben het vaak financieel 

lastig en kunnen door oud papier in te zamelen over extra budget 

beschikken. Wij hebben deze punten ook nog eens als gezamenlijke 

Plaatselijk Belangen duidelijk gemaakt aan de gemeente.  

 

Omvorming (Struiken-gras-bomen) 

Wij hebben diverse klachten gekregen van inwoners over het verwijderen 

van struiken die vervangen zijn door gras. Ook kregen sommigen één of 

twee dagen van te voren een brief dat de struiken er uit gingen en toen had 

protesteren geen zin meer. Het antwoord van de gemeente was dat het op 

de website van de gemeente heeft gestaan en in de Balkster Courant. Ik heb 

toen gezegd: “Niet iedereen heeft een computer of leest de Balkster 

Courant.” 

 

De Brink 

Er zijn klachten gekomen van de horeca ondernemers over de bolstenen op 

de Brink. Deze liggen op hun terrassen en het is moeilijk om deze schoon 

te houden en voor de gasten en bediening loopt dit moeilijk. Het is de 
bedoeling dat dit volgend voorjaar veranderd wordt en de bolstenen worden 

vervangen. 
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Verkeers- en vervoersplan 

We hadden gehoord dat er plannen zijn om de weg van Oudemirdum en 

van Sloten een 60 kilometer weg te maken. Het is nog niet gebeurd maar 

het heeft wel de voorkeur van de gemeente. Wij zijn hierop tegen en 

hebben dat aangegeven. De snelheid in de bebouwde kom, daar kan de 

gemeente weinig aan doen. 

 

Oud en Nieuwjaar 

U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 1 uur in het M.F.C. te komen om 

elkaar een goed 2016 toe te wensen. Het carbid schieten is `s middags op 

het terrein van N.O.K. U ben harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

Er is een drankje aanwezig. Ook dit jaar is de organisatie weer in handen 

van Pier Gijzen en Bart Smink. Fantastisch dat ze dit al jaren doen, onze 

dank daar voor. Ook willen we onze dank uitspreken voor de redactie van 

ons Pompeblêd. Ze hebben veel werk voor ons verricht en het blad ziet er 

mooi uit. Ik weet zeker dat de lezers dat met ons eens zijn dus ook namens 

hen bedankt. 

 

Bladeren 

Er zijn al heel wat bladeren gevallen van de bomen. Er staan op 

verschillende plaatsen in ons dorp bakken waar U uw bladeren kwijt kunt. 

 
Aan het eind van het jaar 

Waarom? 

Daarom hebben wij 

Die handen en die armen 

Om als het koud wordt om ons hart 

Elkaar verwarmen 

Maar ook de woorden 

Waarin wij hoorden 

Dat we er voor elkaar zijn 

Bij vreugde en bij pijn 

Dat is fijn. 

 

Namens ons bestuur wens ik U een goed, gezond en vredig 2016 toe. 

Marianne Visch 
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Kerst en oud en nieuw in Australië 
Voor ons hier in Gaasterland ziet het einde van het jaar er ongeveer als 

volgt uit: de dagen worden korter, buiten wordt het kouder, we tuigen 

de kerstboom op, maken het huis gezellig met lichtjes en als we geluk 

hebben zien we een sneeuwvlokje voorbij waaien.  

Marinke Limburg, dochter van ‘onze’ Wieke, beleefde in het afgelopen 

jaar de decembermaand heel anders. Zij was namelijk in Australië. En 

voor de wintereditie van it Pompeblêd, werden wij toch wel 

nieuwsgierig naar hoe je daar als Nederlander de kerst en de 

jaarwisseling beleeft. 

 

Marinke is een jaar minus een week op reis geweest. ‘Een droom die is 

uitgekomen’, vertelt ze, ‘Ik wilde altijd al graag reizen. Zo lang ik mij 

kan heugen had ik het idee al om na mijn studie te gaan reizen. Na de 

PABO werd ik echter direct toegelaten op de studie ‘Media styling’ in 

Amsterdam, dus die reisdroom had ik na de PABO nog eventjes 

vooruitgeschoven. Toen ik vorig jaar juli ook met die studie klaar was, 

heb ik mijn tickets geboekt en ben ik zes weken later vertrokken. Ik had 

ontzettend veel zin om de wereld te ontdekken, van kinds af aan 

droomde ik al van onbewoonde eilanden met strak blauw water’, vertelt 

ze lachend. 

Ze is overigens niet alleen in Australië geweest. Ze is wezen 

backpacken in Thailand, Australië, Fiji en Indonesië. Met broerlief 

Pieter is ze op 1 september 2014 in het vliegtuig naar Bangkok gestapt. 

Hier zijn ze samen zes weken gaan backpacken. ‘Onwijs leuk om de 

reis samen met mijn broertje te mogen starten. Pieter had al eens eerder 

gebackpackt, dus die kon mij wegwijs maken in de wereld van 

slaapzalen, veel te zware backpacks (nou ja die van mij dan, haha), zo 

goedkoop mogelijk eten en afdingen. Na een geweldige reis door noord- 

midden- en zuid Thailand, is Pieter toen weer naar Nederland gegaan en 

ben ik in mijn eentje doorgereisd naar Australië. Dat was super 

spannend’, aldus Marinke. 

 

Naast het backpacken heeft ze ook gewerkt. Ze vertelt dat het in het 

begin lastig was om werk te vinden, omdat er zoveel backpackers zijn 

die willen werken. Ze had dan ook nooit kunnen dromen dat ze uit-

eindelijk op een tropisch eiland in de Whitsundays terecht zou komen. 
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‘Hier heb ik zes maanden gewoond en gewerkt. Ik heb in een wereld 

klasse ‘luxury resort’ gewerkt, waar ik uiteindelijk in mijn laatste week 

Johnny Depp heb ontmoet! Hij en zijn cast zaten daar voor de opnames 

van Pirates of the Caribbean, die werden gefilmd op één van de mooiste 

stranden van de wereld, Whitehaven Beach. Dit strand lag in ‘onze 

achtertuin’. Dat maak je ook maar één keer mee. Op een gegeven 

moment was ik het bed van Javier Bardem aan het opmaken en vloog er 

een helikopter met een onwijs grote camera voorbij. Het was soms net 

een filmset. Op Hamilton Island heb ik wel echt heel hard gewerkt, 40 

uur per week in de housekeeping en ’s avonds nog extra werken als host 

op ‘sunset cruises’ of in de bediening, maar de weekenden waren als 

een vakantie: strak blauw water en hagelwitte stranden...’ vertelt ze 

jaloersmakend. 

 

Omdat nu het winternummer 

van het dorpskrantje 

uitkomt, willen wij het ook 

over de winter in Australië 

hebben. Nou ja winter… Het 

moet wel apart zijn om de 

kerstboom op te tuigen, 

terwijl het zomer is. ‘Dat is 

het inderdaad’, zegt ze, ‘Een 

warme kerst… Het begon al 

toen ik tegen eind november 

een immens grote 

opgetuigde kerstboom in het 

centrum van Brisbane zag 

staan. Ik liep daar in een 

hemdje en shortje, want het 

was tegen de 35 graden. Ik 

ben direct als enorme toerist 

een fotootje met de 

kerstboom gaan maken. Ik 

vond het zo’n gekke gewaarwording. Ik had natuurlijk helemaal niet het 

idee dat het al bijna kerst was. Naarmate de dagen verstreken dook er 

steeds meer kerstversiering en -verlichting op.  
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Zelfs hele tuinen die volstonden met Kerstmannen en lampjes, net als 

thuis! Dat had ik helemaal niet verwacht! Dat komt misschien ook 

omdat ik als Nederlander warmte met zomer associeer. Met kerst is het 

bij ons natuurlijk altijd koud. “Dit jaar niet klappertandend in de 

feestjurk aan het kerstdiner in ons koude kikkerland, maar nippen aan 

de cocktails naast de barbecue op het strand. Haha!” Deze tekst stond 

op mijn kerstkaart die ik naar Nederland stuurde en omschrijft een 

typische Australische kerst. Ik vierde kerst met de Australische familie 

van mijn vader. De barbecue stond aan en iedereen liep in zwembroek 

rond. Sta je dan, met je rode kerstjurkje. Totaal overdressed, maar toch 

wilde ik hem aan, want zo hoort dat met kerst. Ik heb tijdens mijn reis 

geen heimwee gehad, maar met kerst was ik toch wel heel graag 

eventjes bij familie en vrienden thuis geweest.’ 

 

Oud en nieuw heeft Marinke gevierd bij de alom bekende brug in 

Sydney, Harbour Bridge. ‘Eén van de dingen op mijn bucket list was 

oud en nieuw in Sydney vieren. Dit is gelukt! Ik was samen met andere 

backpackers naar een feest in Luna Park gegaan. Dit park ligt naast de 

Harbour Bridge, dus we stonden vlakbij. Wat een spektakel! Het 

vuurwerk werd vanaf de brug afgeschoten en niet zo’n beetje ook. Echt 

kippenvel! Dan sta je ook wel eventjes stil bij het feit dat je in Sydney 

staat. Echt genieten! En natuurlijk sta je ook stil bij je familie en 

vrienden in Nederland, die ik er natuurlijk heel graag bij had willen 

hebben. Ik heb toen een filmpje opgenomen met de brug als 

achtergrond, “Gelukkig Nieuwjaar, ik mis jullie!” Ik stond daar in mijn 

zomerjurkje, haha! Dat is heel gek, maar ik moet zeggen dat ik het 

klimaat uit Nederland geen seconde gemist heb.’ 

 

Op de vraag wat de mooiste herinnering is aan haar reis, kan ze niet 

kiezen: ‘De duikcursus met mijn broertje in Koh Tao (Thailand),  de drie 

daagse zeiltocht rondom de Whitsundays in Australië, duiken en 

snorkelen op het Great Barrier reef, skydiven en niet te vergeten al die 

mooie plekken die ik heb mogen zien!’ 

 

Waar ze, naast de vieze hostelbedden en haar zware backpack, liever 

niet meer aan terug denkt is een nare ervaring die ze opdeed in Lombok, 

Indonesië. ‘Ik had daar een scooter gehuurd van de verkeerde mensen. 



 
8 

Om een lang verhaal kort te maken hebben zij de scootersleutel zelf van 

mijn hotelkamer gestolen en vervolgens geld afgetroggeld. Stonden er 

ineens vijf enge mannen voor mijn deur om geld op te halen. Sta je dan 

alleen. Gelukkig is het goed afgelopen. Geld is maar geld op dat 

moment.’ 

 

Tot slot zou Marinke het iedereen aanraden om een tijdje te gaan reizen. 

‘Het is zo ontzettend leuk. Je ontmoet mensen van over de hele wereld, 

je leert nieuwe culturen kennen en daarnaast is het ook heel goed voor 

je eigen ontwikkeling. Ik ben grotendeels alleen op reis geweest en 

nooit een dag alleen. Daarnaast ben ik op de meest mooie plekken 

geweest, zo anders als thuis, in één woord een fantastische ervaring!’ 
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Wil Oudemirdum een Oranjevereniging? 
 

Noodoproep 

Het bestuur van de Oranjevereniging heeft dringend aanvulling nodig. 

Frisse nieuwe ideeën, enthousiastelingen die graag leuke activiteiten 

willen organiseren voor ons dorp. Denk aan het jaarlijkse succes van de 

Dirty Herrie Race, de zeer populaire playbackshow en alle gezellige 

activiteiten rondom Koningsdag. 

 

Zowel Jaap Ovelgönne als Monique Kelderhuis hebben aangegeven dat 

zij komend jaar voor het laatst als bestuurslid actief zullen zijn. Beiden 

zijn al jaren bestuurslid en vinden het tijd om het stokje door te geven.  

Op dit moment heeft onze bestuur geen voorzitter. Deze functie is sinds 

het vertrek van Botsy Stegenga in januari 2015 vacant. 

 

Per januari 2017 zullen er dus 3 lege bestuur stoelen zijn! 

Het is niet haalbaar om de Oranjevereniging draaiende te houden met 

maar 4 bestuursleden. Indien er geen nieuwe bestuursleden komen, 

zullen de resterende bestuursleden helaas moeten besluiten om de 

Oranjevereniging op te heffen. 

 

Als jij dit niet wilt laten gebeuren, is het nu tijd om in actie komen! 

 

Zelf interesse om het bestuur te komen versterken, of suggesties? 

Graag mailen naar: ovoudemirdum@gmail.com of kom naar de 

jaarlijkse ledenvergadering op maandag 18 januari 2016 om 19.45 uur 

in MFC It Klif. Dit onderwerp zal deze avond uitgebreid besproken 

worden. 

 

Stel de toekomst van de Oranjevereniging veilig en meld je aan als 

bestuurslid! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Oranjevereniging Oudemirdum e.o. 

Monique Kelderhuis     Sietse Schilstra      Jaap Ovelgönne 

Johannes Kelderhuis     Karst Hoogland     René Kok 
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Uitnodiging jaarlijkse ledenvergadering Oranjevereniging 

Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum nodigt alle leden uit 

voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op: 

 

Maandag 18 januari 2016 

aanvang 19.45 uur 

in “MFC It Klif” 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 2015 en verslag secretaris 

3. Verslag penningmeester 

4. Bestuurssamenstelling/toekomst Oranjevereniging 

5. Ingekomen stukken 

6. Programma activiteiten 2016 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden om het 

voortbestaan van de Oranjevereniging veilig te stellen. 

Aanmeldingen of suggesties graag mailen naar: 

ovoudemirdum@gmail.com of meldt dit voor aanvang van de jaarlijkse 

ledenvergadering bij een van de aanwezige bestuursleden. 

 

Oranjevereniging Het bestuur van de Oudemirdum e.o. 

  

Leave minsken, wy wolle jimme tige bedanke foar jimme 

omtinken en meilibjen tidens myn ferbliuw yn it sikehûs en De 

Ielânen, foar al jimme kaarten, blommen en presintsjes. It wie 

geweldich!!! Ek wolle wy net ferjitte it omtinken oan Tiny yn dy 

tiid. Hiel hertlik tank. It wie tige by tige! 

 
Jelte en Tiny 
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Wist u dat? 

- De nieuwe viervoeter van familie Tiemersma de broodjes van 

lekker makkelijk wel heel erg lekker vindt ruiken? 

- Wederom vissen na bingo winst een uitzonderlijk goed 

onderkomen hebben gekregen? 

-    De warme bakker ook aan huis bezorgt na sluitingstijd? 

-    Hotze en Eke met een hoop Liefde van de buis spetterden? 

 

 
 

-   Gaasterland enorm is gepromoot?… ‘At we de stream     

     besikers no mar oankinne’  

-    Willy Smink prachtige foto’s maakt zowel in de zomer, lente,     

     winter als herfst? 

-    Australië een vruchtbaar land is? ‘Guon minsken geane der   

     tegearre hinne en komme mei har trijen werom!’ 

-    De Snypsnaren de iepenloft opsykje? 

-    Familie Folkertsma gratis aardappelen weg gaven? ‘Ja wier  

     om `e nocht!’ 
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Kleurplaat 
De afgelopen keer zijn de 

kleurplaten ingeleverd bij Pluk. De 

volgende inzenders kunnen daar een 

prijs op halen. 

 

1. Rein Boonstra, 6 jaar; 

2. Eize Boonstra, 11 jaar; 

3. Fabian Fortezza, 4 jaar. 

  

De kleurplaat uit dit winternummer 

kun je inleveren bij Tegendraads 

Breimode. De kleurplaat vind je in 

het midden van dit Pompeblêd. 
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Interview met Jelle Twijnstra 
Wieke en Gea hebben een gezellige middag gehad bij onze Jelle.  

Hij is op 1 november 80 jaar geworden. Dat was een aanleiding om hem 

een paar vragen te stellen. 

 

Waar ben je geboren? 

Ik ben geboren in Oudemirdum. In de winkel van Twijnstra waar nu de 

kast met suikerbroden staat. 

 

Hoe was de 

gezinssamenstelling? 

Ik had een oudere broer en 

twee zusters. Helaas is 

mijn moeder overleden op 

39 jarige leeftijd (1942). 

Mijn vader is in 1950 

hertrouwd met een hele 

lieve vrouw. Uit dit 

huwelijk is mijn broer 

Henk geboren. Eén zus 

leeft nu nog en woont in 

Lemmer. Mijn broer Henk, 

die 17 jaar jonger is, woont 

buiten Friesland. Mijn 

andere broer Sjerp is 

overleden op de vroegere golfbaan in Balk. Zijn vrouw leeft nog en 

woont momenteel in Talmahiem in Balk. 

 

Een kort overzicht van wat je tot je pensioen hebt gedaan: 

Ik ben in Oudemirdum naar de lagere school geweest. De middelbare 

school heb ik in Balk gedaan. Daarna ben ik in dienst gegaan bij de 

Cavalerie in Amersfoort. In februari 1955 ben ik terug gekomen in 

Oudemirdum. Ik heb een tijdje de administratie van de bakkerij gedaan.  

Het onderwijs heeft mij altijd getrokken. Dat heeft mij op de 

kweekschool gebracht in Heerenveen. In 1961 ben ik hiervoor geslaagd. 

Mijn eerste baan was aan een school in Balk waar ik klas 6 (nu groep 8) 

had en nog een tijdje aan de mulo in Balk.  
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Na een paar jaar wilde ik wat anders. Amsterdam werd mijn nieuwe 

woon- en werkplek. Hier werd ik hoofd van een school in Bos en 

Lommer (Amsterdam). Ondertussen studeerde ik geschiedenis.  

Ik ging weer terug naar het middelbaar onderwijs ook in Amsterdam 

waar ik aardrijkskunde, geschiedenis Duits en Nederlands mocht geven. 

Hier ben ik begonnen met de studie Psychologie aan de Vrije 

Universiteit. Die heb ik in 1970 cum laude afgerond. Na het behalen 

hiervan ben ik drie maanden in Joure beland. 

 

Al snel kon ik een baan krijgen als schoolpsycholoog in onze hoofdstad. 

Dus ging ik weer terug. Ik heb vooral kinderen begeleid die faalangst 

hebben. In totaal heb ik met veel plezier 35 jaar in Amsterdam 

gewoond. Ik heb genoten van de sfeer, vrienden, collega’s en musea. In 

Amsterdam ken ik veel restaurants van de binnenkant. Eten is mijn 

hobby maar het klaarmaken niet! 

 

Wanneer ben je weer in Oudemirdum komen wonen? 

In 2000 ben ik met pensioen gegaan. En ik heb een bewuste keuze 

gemaakt om terug te gaan naar Oudemirdum. Hier woon ik nog steeds 

met veel plezier.  

Eerst heb ik gewoond in het huis naast mijn huidige woning. Daar 

woonde toen mijn zus Lize. Een zus waar ik altijd veel mee 

opgetrokken ben. Helaas is deze zus ook overleden. Gelukkig heb ik 

met haar kinderen veel contact. 

Nu woon ik al weer een aantal jaren in haar huis (wat ook ons ouderlijk 

huis is). 

 

Wat heb je allemaal gedaan in Oudemirdum? 

Al snel ben ik voorzitter van dorpsbelang geworden. Zo ben ik snel 

weer een echte Oudemirdumer geworden. Ik heb een aantal jaren in het 

bestuur van Mar en Klif gezeten en het bestuur van Tafeltje Dekje kon 

mij ook gebruiken. 

 

En je hobby’s? 

Naast mijn vele bezigheden heb ik altijd tijd voor mijn hobby’s. 

Zo mag ik graag puzzelen, talkshows en detectives kijken, muziek 

luisteren en lezen. 
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De leesclub 

Als enige man zit ik sinds twee jaar in de leesclub van Oudemirdum. Ik 

voel mij hier heerlijk bij. De boeken zijn altijd weer een verrassing! 

Eenmaal per jaar hebben we een leuk uitje, wat soms ook nog over een 

onderwerp uit één van de boeken gaat. Zoals ons uitje naar Veenhuizen 

(Het Pauperpardijs). Altijd met lekker eten en drinken! 

 

Wat heb je met het Pompeblêd? 

Met vijf andere personen maak ik deel uit van de redactie. Mijn taak is 

het verzorgen van de puzzels! 

Gelukkig zitten er ook jongeren in de redactie, dus die nemen het vele 

computerwerk voor hun rekening. Het is leuk om met verschillende 

mensen iets moois te maken. 

 

Heb je nog een boodschap voor Oudemirdum? 

Ik vind het fijn dat veel dorpsgewoonten blijven. Soms denk ik dat de 

gemeenschapszin wat minder wordt door ons digitale tijdperk, maar 

toch hoop ik hier nog heel wat fijne jaren te mogen wonen! 
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Puzzelcompetitie 2015 
De derde ronde van de puzzelcompetitie 2015 leverde onze deelnemers 

voor zowel de kruiswoordpuzzel als de sudoku geen onoverkoombare 

problemen op. Er waren wel een aantal die de sudoku deze keer erg 

moeilijk vonden, maar toch uiteindelijk de juiste oplossing vonden.   

Gezellig dat veel inzendingen op een mooie wenskaart werd gedaan. 

Mevr. K.  Visser - Folkertsma haar ‘zomeroplossing’ is, zoals afgesproken, 

deze ronde meegenomen. 

 

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 puzzel-

jaar 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 

15 punten Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 

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

 Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 

 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 

 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 
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 Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

 Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

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

 Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

 Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 

 Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

 Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De  Ikebosker 27 

 Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

  

5 punten Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55 

 

De stand na de Zomer Sudoku  

3 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 

  

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

 Mevr.  A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27 

 Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 

  
1 punt Dhr.     P. Plantinga, De Flechtreed 55 

 

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

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 15 februari 2016 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl 
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HERFSTPUZZEL
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OPLOSSING HERFST SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 6 2 5 8 4 9 1 3  

1 9 4 3 6 2 7 5 8 

3 5 8 7 1 9 6 4 2 

 6 2 7 8 9 1 5 3 4 

4 1 5 6 2 3 8 9 7 

8 3 9 4 5 7 1 2 6 

5 8 3 1 4 6 2 7 9 

9 7 1 2 3 8 4 6 5 

2 4 6 9 7 5 3 8 1 
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Winter Sudoku 

    7    3 8    

  3  1 2    

 6 1     8    7 

   3 5  8       

  8 4    5 1   

     5  8 4  

3    8     1 2  

    3 7  6   

  5 8    1     
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Oudemirdumse Jikke werkt bij de NOS  

Vroeger wilde Jikke schrijfster worden, maar al snel kwam ze erachter 

dat ze daar het geduld niet voor heeft. En dus werd het de journalistiek. 

Inmiddels werkt ze al bijna tien jaar op de binnenlandredactie van de 

Nederlandse Omroep Stichting (NOS) in Hilversum. “Een professionele 

nieuwsorganisatie die voortdurend in ontwikkeling is.”  

Door: Amarins de Boer 

Jikke Zijlstra 

woont samen met 

Wilfred en hun 

twee kinderen 

Mats (6) en Isis (5) 

in Oudemirdum. 

“Ruim tien jaar 

geleden waren we 

op zoek naar een 

huis in Friesland. 

Niet te ver van de 

Randstad, 

vanwege ons werk. Tijdens een zoektocht reden we op een mooie 

herfstdag over de Jan Schotanuswei en zeiden we tegen elkaar: ‘hier 

zouden we wel willen wonen’. Vervolgens zagen we een 

verschrikkelijke bouwval te koop staan. En we waren zo gek om die te 

kopen,” lacht Jikke.   

  

Inmiddels is die bouwval omgetoverd tot een zeer riante woning en 

wonen ze met veel plezier in Oudemirdum. Jikke: “Het is hier zo heer-

lijk rustig en relaxed wonen. De combinatie van water en bos is fijn, de 

mensen zijn vriendelijk en er is tijd voor een praatje bij de bakker.”  

  

Maar voor die gezellige praatjes moet Jikke wel het een en ander over 

hebben. Zo rijdt ze gemiddeld 650 kilometer per week en zit ze zo’n 

drie uur per dag in de auto. Dit voor haar functie als redacteur bij het 

Actualiteitenteam op de Binnenlandredactie van de NOS. “Hier ben ik 

voortdurend op zoek naar nieuws, volg ik nieuwsgebeurtenissen, schrijf 

ik artikelen voor onze website, maak ik reportages voor de journaals en 

geef ik duiding op het Radio 1 Journaal.”   
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Maar Jikke is niet alleen op het Mediapark te vinden. “Mijn werk is 

heel afwisselend. De ene dag ben ik in Hilversum en de andere dag rijd 

ik naar Gilze Rijen waar de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar 

eindrapport presenteert over de ramp met vlucht MH17. Of ik ga naar 

Keulen om een achtergrondgesprek te voeren over de veiligheid van het 

luchtruim.”  

  

Bij een nieuwsorganisatie als de NOS ontstaat er bij een grote ramp of 

gebeurtenis een enorme ‘buzz’. Jikke: “Verslaggevers gaan er dan direct 

op af en we gaan meteen live op zender. Het is altijd weer mooi om te 

zien wat voor een geoliede nieuwsmachine we op zo’n moment zijn.”  

  

“Soms maak je ook best spannende dingen mee. Zo heb ik een keer een 

reportage gemaakt over fraude met diploma’s. Op Marktplaats stond 

een advertentie van iemand die beweerde dat hij elk soort 

schooldiploma na kon maken. Samen met een collega heb ik toen de 

proef op de som genomen en zo’n vals diploma laten maken. We 

hebben de fraudeur 300 euro betaald en de gesprekken met deze man 

opgenomen met een verborgen camera, ook nadat hij een week later het 

valse diploma aan mij overhandigde. Erg spannend, want ik wilde 

natuurlijk niet dat de fraudeur zou ontdekken dat ik een journalist was. 

Uiteindelijk hebben we het diploma laten zien aan een diploma-

deskundige, die dacht dat het een echt diploma was. We hebben 

aangifte gedaan tegen de man. Hij is aangehouden en berecht.”  

  

Of Jikke nog ambities heeft? “Zeker. Ik wil graag Herman van der 

Zandt vervangen en presentator van het Achtuurjournaal worden!” grapt 

ze. “Als dat niet lukt, woon ik over tien jaar samen met man en kinderen 

op een tropisch eiland.” 
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Nijs fan de Snypsnaren 

Het is al een tijdje stil rond de toneelvereniging  

Snypsnaren en dat is niet voor niets. In 2016 zal er namelijk geen 

(winter)toneeluitvoering zijn in februari/maart in het dorpshuis.  

 

Aaaahhh, jammer! Nee hoor!.. 

Snypsnaren komt namelijk eind mei/begin juni met een iepenloftspul op 

de proppen!  

We hebben als toneelvereniging de stoute schoenen aangetrokken en 

samen met onze regisseur, Romke Gabe Draaijer, werken we nu hard 

aan een script, het regelen van een locatie, de financiering, vrijwilligers 

en ga zo maar door. Waar het iepenloftspul zal spelen houden we nog 

even geheim. Eén ding staat vast; het is in Oudemirdum.  

 

De inspiratie voor het verhaal halen we uit de geschiedenis van 

Gaasterland. Onder andere burgemeester Gaaikema, de heer van 

Swinderen, de Moordboom en de Wyldemerk zullen voorbij komen in 

de voorstelling. Deze verhalen (en nog meer!) hebben we in een grote 

pan gedaan met een snufje theaterpoeder en nu zijn we druk bezig om 

alle overige ingrediënten bij elkaar te halen zodat er eind mei een 

prachtige openluchtvoorstelling staat. Het zal een beeldende historische 

en fabelachtige voorstelling worden met een lach en misschien zelfs een 

traan… 

 

Lijkt het je/u leuk om mee te helpen als vrijwilliger aan deze 

onvergetelijke ervaring? Denk hierbij aan helpen in de catering, 

timmeren bij de bouwploeg, kleding maken, helpen bij de parkeerploeg 

of andere hand en span diensten? Spreek, bel, schrijf dan iemand aan 

van de toneelvereniging!  

P.S. Het nieuws over de 

vorderingen van iepenloftspul 

Aldemardum bijhouden? Check 

onze Snypsnaren facebookpagina! 

 

Vriendelijke groet, 

Toneelvereniging Snypsnaren 
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In en rond Oudemirdum 
Weer even wat achtergrondinformatie over jullie wegen of straten 

 

Oude Balksterweg 

De naam spreekt voor zich. Het is de oude verbindingsweg tussen Rijs 

en Balk. 

 

Schouw      

Op de driesprong van de Van Swinderenvaart bevond zich vroeger een 

schouw (platte schuit) waarmee men naar de andere kant vervoerd kon 

worden. Vandaar de benaming Schouw.  

 

Hegewei 

De weg die duidelijk hoger ligt dan de Lege Leane. Dus het 

tegenovergestelde van de…… juist: Lege Leane. 

 

Binnewei 

De straat gelegen in het eerste ‘uitbreidingsplan’ van Oudemirdum. Het 

vormt een verbinding tussen Gaestwei en Hegewei 

 

Gaestwei 

De straat die ook in dit eerste ‘uitbreidingsplan’ ligt heeft ze naam  

ontleend aan Gaest. Gaest is een grondsoort wat bestaat uit een mix van  

leem, klei en zand. 
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Woord en Daad 
Op 22 oktober hebben we een hele mooie creatieve middag gehad. 

60 enthousiaste kinderen hadden zich aangemeld voor de workshop 

steigerhout pimpen en dit met erg mooie resultaten. 28 Volwassenen 

hadden zich aangemeld voor de workshop bloemschikken. Die hebben 

nu zeker iets moois in huis op tafel staan. 

 

Dankzij 10 extra vrijwilligers 

konden wij, als comité van 

Woord en Daad, deze middag al 

deze mensen en kinderen 

vermaken.  

 

Wander Wierda ging met bijna 

50 mensen in de trein op weg 

naar de camping. Voor een euro 

had je een retourtje Harich. Deze 

euro is naar het goede doel gegaan, want Wander reed kosteloos voor 

ons heen en terug.  

 

Coby Bokma is een dag in de weer 

geweest voor ons. Zij heeft de 

workshop geleid met een professioneel 

resultaat. Geheel vrijwillig. Van de 

familie Stolker mochten we weer geheel 

kosteloos de recreatie ruimte  

gebruiken en ook de koffie en thee is 

ons geschonken. 

 

Deze middag heeft het mooie bedrag 

van € 503,18 netto opgeleverd. 

Een mooi bedrag voor onze medemens 

in nood. Bedankt! 

 

Namens Woord en Daad comité 

Gaasterland 
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Ouderengymnastiek – Meer bewegen voor iedereen 
Hoe werkt dat? Wel nu, we hoeven niet te springen, te klimmen of 

andere toeren uit te halen. Nee, we zitten om te beginnen rustig op een 

stoel, in een kring. Cobi, onze leidster, zit aan het hoofd. Wij beginnen 

met de warming-up het lichaam moet warm worden. De oefeningen zijn 

meestal voor de armen, benen en voeten. We worden begeleid met 

pittige muziek. Cobi doet de oefening voor en doet met ons mee. 

Daarna volgen de gymoefeningen weer met passende muziek. Als 

laatste de cooling-down. Dat is de afsluiting en het zijn dikwijls zachte 

oefeningen. Met deze oefening sluiten we af. Daarna gaan we kegelen 

als ontspanning. Hier is iets van een wedstrijdelement in omdat we 

gesplitst zijn in twee groepen. Verder het sociale element en het 

doorbreken van de vaak saaie week. Het is gezond en houd slank, dus 

voor ouderen ideaal. 

 

Een enthousiast lid van de ouderengymnastiek,  

Anna Ploum 

 

NB. Deze bijdrage stond eerder in het NOK nieuws, maar op verzoek 

brengen we dit ook onder de aandacht van de lezers van it Pompeblêd. 

Oudemirdum mag best weten dat een fijne groep aan ouderengym doet. 

De gym is iedere donderdagochtend. Om 9.30 uur met stoelen en om 

10.30 uur zonder gebruik van stoelen. 

 

Meer weten: Cobi Walstra; telefoon 571981 of jappiecobi@live.nl 

------------------------------ 

Krystkonsert 2015 

ISO – Streekkoor Oudemirdum 

Zondag 20 december 2015 is er een kerstconcert van ISO – Streekkoor 

in het kerkgebouw De Fontein te Oudemirdum  

o.l.v. dirigent Joeke Hoekstra en pianist Lars Mulder. 

Ook treedt het Duo Basson Continuo op. Dit zijn  

Lars Mulder op piano en Marjolein Wielinga op fagot. 

Aanvang 20.00 uur 

Collecte bij uitgang voor de onkosten 

mailto:jappiecobi@live.nl
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Voordat het Pompeblêd bij u op de mat ligt….. 
Er gebeurt heel wat voordat u het Pompeblêd kunt lezen. Zo worden er 

stukken verzameld voor de verschillende rubrieken, nieuws, foto’s enz. 

Natuurlijk wordt de opmaak 

ook bedacht. De redactie 

vergadert hier altijd over. 

Als alles goed is, dan gaat 

NOK aan de slag met het 

drukken. De omslag wordt 

gedaan door A2Z reclame. 

Maar vlak voordat het 

Pompeblêd verspreid wordt, 

zijn er ook veel handen 

nodig.  

 

Meestal op een dinsdag rond de klok van 9 uur komen een aantal dames 

en heren bij elkaar bij NOK. Alle blaadjes liggen op volgorde 

uitgestald. Iedereen pakt elke keer een aantal blaadjes. Ondertussen 

wordt er veel gepraat en nieuws uitgewisseld. De boekjes worden voor 

gevouwen en dan wordt alles voorzien 

van twee nietjes. Ondertussen worden 

alle boekjes geteld en per straat 

gesorteerd. Alles gebeurt in een 

gezellige sfeer. Er is zelfs tijd voor 

koffie, thee en koek! 

Onze bezorgers staan dan `s middags 

al te ‘popelen’. Zij brengen in weer en 

wind alle boekjes op de juiste plaats 

en laten het zelden of nooit afweten. 

 

Het Pompeblêd wil iedereen, die op 

wat voor manier dan ook, bedanken 

voor zijn hulp en inzet. Zonder jullie 

kunnen we nooit iedereen het laatste 

nieuws laten weten. 

 

Bedankt! 



 
38 

Grutte Jan fan Trien 
In een goed gevuld MFC It Klif speelde op zaterdag 14 november de 

amateurtoneelploeg Fleurig Fierder uit Jubbega. Een toneelstuk 

geschreven op de verhaallijn van de grote hit van de Stampers: “Grutte 

Jan fan Trien”. 

 

Niet zomaar een toneelstuk, maar een inkijk in het leven van Jan, de 

eeuwige vrijgezel, zijn moeder Trien, die hem opgeeft voor Boer zoekt 

vrouw en natuurlijk de ‘grauwe’ boerentrien. Zij heeft al jaren een oogje 

op Jan, maar die ziet haar niet staan. Het stuk was verrijkt met beelden, 

welke op de beamer, verwerkt in het decor, werden getoond. Wat een 

uniek gebeuren is op het gebied van amateurtoneel. 

 

De toon was al snel gezet na het begin van dit “kluchtig blijspel”. De 

personages werden fantastisch neergezet door de spelers en de zaal ging 

al snel mee in het verhaal van de zoektocht naar een vrouw voor Grutte 

Jan. Menig lachsalvo ging door de zaal en de grappen en grollen 

volgden elkaar in razend tempo op, uiteindelijk te eindigen in een 

voorspelbare afloop: Grutte Jan vind zijn droomvrouw. 

 

Na afloop bleven veel mensen tot in de kleine uurtjes in het dorpshuis 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

De eerste keer voor deze toneelploeg in Oudemirdum was een daverend 

succes en wellicht dat dit in een volgend jaar een vervolg kan krijgen. 

 

MFC it Klif 
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Herfst met Jetje 
Het is oktober en een beetje miezerig weer. Het is tijd om de tuin 

winterklaar te maken, onkruid verwijderen en snoeien. 

 

Hortensiabloemen liggen boven op een kast te drogen. Staat mooi, het is 

herfst. Overal prachtige rozenbottels en de merels eten de laatste 

druiven op. Nog even wachten en dan ga ik mijn tuintafel weer 

inrichten voor de vogels. 

 

De tijd voor de winterstamppotten komt er weer 

aan. Prei is zo’n groente. In een tijdschrift stond dat 

in het groene gedeelte van de prei meer vitaminen 

zitten dan in het witte gedeelte. Prei met honing is 

een goede hoestsiroop. Ook helpt prei om urinezuur 

af te voeren, wat nuttig is bij jicht en artrotische 

klachten. Prei is lid van de uienfamilie. 

 

Ui is goed bij het stillen van hoest. Bedek schijfjes ui met een laag 

honing en laat het een nacht staan. De volgende dag heeft u een heldere 

siroop. Een effectief middel maar niet bepaald lekker. Ui verlaagt de 

bloeddruk. Uiensap helpt om wratten te verwijderen. 

 

Ook lid van de uienfamilie is 

knoflook. Het is een van de oudste 

medicinale kruiden. Minstens 5000 

jaar oud. Oude recepten zijn 

gevonden in spijkerschrift. 

(Babylonië). Tegenwoordig weten 

we dat knoflook helpt bij 

schimmelinfectie, het verlaagt de 

cholesterol spiegel en in de zwangerschapstijd kan het zuurbranden 

veroorzaken. 

 

Het is ook weer tijd voor de zuurkool. Een gegist koolmengsel wordt 

beschouwd als een preventief middel tegen reumatiek, jicht en 

voortijdig verouderen. 
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Nog een wintergroente is de koolraap. Rijk aan vitamine A-B complex 

en vitamine C. Ook zit er ijzer in koolraap, dus goed bij bloedarmoede. 

U kunt koolraap zowel rauw als gekookt eten. In kleine brokjes in de 

wok samen met andere groente is ook erg lekker en het blijft dan 

knapperig. 

 

Natuurlijk is het ook de tijd van de appels, peren, vlier, rozenbottels, 

walnoten, hazelnoten en tamme kastanjes. 

 

Kortom een tijd van wat meer binnen zitten, je huis gezellig maken, 

kaarsjes branden, de kerstboom en natuurlijk lekker eten. 

 

Ik wens iedereen goede en gezonde feestdagen! 

Groet van Jetje 
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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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