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Van de Bestuurstafel 
Inmiddels is het een flink stuk kouder geworden en zitten we weer bij 

het kacheltje! Er is weer van alles gebeurd in Oudemirdum de afgelopen 

weken, leuke interessante dingen maar ook verdrietige zaken. 

We willen graag een paar zaken met jullie delen. 

 

Eerbetoon vliegers 

Op maandag 19 september vond er op de Hege Gerzen een prachtig 

eerbetoon plaats aan in WOII overleden vliegers. Er kwamen enorm 

veel dorpsgenoten op af. In de hieraan vooraf gaande weken vond er 

namelijk een berging plaats van een oorlogswrak, een Britse 

bommenwerper die crashte in 1941 boven het IJsselmeer. 

Op deze maandagmiddag was er een lezing over wat er zich in de 

oorlog boven het IJsselmeer allemaal afspeelde, verzorgd door de heer 

Vogelzang. Daarnaast vloog een legendarische Avro Lancaster een 

aantal keer heen en weer boven het paviljoen, een adembenemende 

belevenis! 

 

Culturele Hoofdstad 2018 

Misschien is het bij u/jullie bekend: Leeuwarden is de culturele 

hoofdstad van Europa 2018! Dit betekent allemaal leuke projecten, 

activiteiten en veel extra toerisme in heel Friesland rond het jaar 2018. 

We krijgen hierover nog een aparte voorlichtingsavond. Op deze avond 

krijgen we o.a. te horen dat er subsidie beschikbaar komt voor culturele 

activiteiten. Houd het in de gaten en denk alvast na over wat we in 

Oudemirdum zouden kunnen organiseren!! 

 

Gemeente app - korte lijntjes 

Regelmatig krijgen wij als bestuur e-mails met vragen of klachten over 

bijvoorbeeld overlast, slechte voetpaden of wegen, grasveldjes, perkjes, 

container plaatsen, papierbakken of noem het maar op.. 

Natuurlijk mag u ons mailen, maar handiger is om direct een melding te 

doen bij de gemeente, daar komt het uiteindelijk toch terecht, dus werkt 

dat een stuk gemakkelijker en sneller. 

Via de website of via de app van ‘De Fryske Marren’ is het zeer 

eenvoudig een melding te doen. Maak daar vooral gebruik van, zouden 

wij zeggen. 
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Onze Brink 

Komend jaar krijgt De Brink, nog voor de bouwvak, een metamorfose! 

Ziet u al een heel andere Brink voor u? Misschien met de mogelijkheid 

tot een schaatsbaan, bedenk het maar! De plannen moeten nog gemaakt 

worden, dus mail je ideeën zo snel mogelijk naar 

secretariaat@oudemirdum.nl 

 

Ons bestuur 

Er komt in maart 2017 weer een plek vrij in ons bestuur: Catharinus de 

Jong heeft aangegeven dan te willen stoppen. Mocht u of jij interesse 

hebben in een plekje in het bestuur, geef dat dan alvast bij 1 van ons 

door of kom een keer langs voor een kennismaking of stage-avond. 

 

1000 ogen en brandpreventie in Oudemirdum – 26 september 2016 

Het kan u en jou niet zijn ontgaan, de 1000 ogen WhatsApp groep. We 

hebben een interessante voorlichtingsavond gehad in combinatie met de 

brandweer. Het was alleen jammer dat de opkomst nogal tegenviel. We 

hopen een volgende keer zeker op meer belangstelling! 

 

Hierbij een kort verslagje: De politie trapte deze avond af met een 

filmpje waaruit bleek dat de criminaliteit zienderogen vermindert als we 

allemaal een oogje in het zeil houden en elkaar attenderen op verdachte 

figuren of situaties. De 1000 ogen WhatsApp groep is hierbij een 

hulpmiddel. Het is een burgerinitiatief met ondersteuning van de politie 

en gemeente, de politie zit zelf niet in de groep. De groep is inmiddels 

aangemaakt en op dit moment zijn er al 46 leden (aanmelden kan via 

secretariaat@oudemirdum.nl met een 06-nummer). Er zijn reeds drie 

(redelijk serieuze) onderwerpen gedeeld. Heel af en toe een grolletje, 

maar zeker niet te vaak, mensen moeten niet afhaken. De 1000 ogen 

WhatsApp groep is preventief bedoeld, d.w.z. dat we bijvoorbeeld 

criminelen willen afschrikken door bij een verdachte situatie naar buiten 

te gaan en eventueel zelfs een praatje proberen aan te knopen met die 

vreemdeling.  

- Waar kan je op letten? 

Let op vreemd gedrag en/of in combinatie met het tijdstip. Wat is de 

norm in de wijk en is er iets ‘oars as oars’. 
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Alleen al het gevoel hebben dat er iets niet klopt kan al genoeg zijn om 

een berichtje te plaatsen. Let op details, probeer de persoon te 

beschrijven en de eventuele auto (merk en kenteken). 

 

- Wat is de volgorde van handelen?  

Z.A.A.R. Zien - Alarmeren (112) - WhatsApp berichtje plaatsen - 

Reageren (bijvoorbeeld naar buiten gaan). Dus schroom niet om 112 te 

bellen. De mensen die je aan de lijn krijgt, denken met je mee. Op de 

website van WhatsApp Buurtpreventie Nederland en België kun je o.a. 

zien welke dorpen en buurten er allemaal al meedoen. Ook criminelen 

kijken tegenwoordig op deze website. (https://wabp.nl/) Dus gelukkig 

staat Oudemirdum er inmiddels ook op! 

 

Alex van der Vegt, als coördinator brandveilig leven van de 

Zuidwesthoek, vervolgde de avond, na de koffie en thee, ook met een 

filmpje. Het is best schrikken als je hoort dat er 600 gewonden en 50 

doden door 4.000 woningbranden per jaar zijn. Dat is best veel! 

Volgens Alex, en ik geloof dat graag, hebben we zeer weinig tijd om te 

vluchten als ons huis in brand staat: vanaf het ontstaan van de brand 

namelijk maar 3 minuten! Als er dan rook is én het is ook nog donker, 

is het zeer moeilijk wegkomen. Wat velen ook niet weten is dat het 

reukorgaan is uitgeschakeld tijdens de slaap, dus ruik je de rook niet en 

daarom zijn rookmelders (in elke ruimte) een must. Ook vertelde hij het 

een en ander over CO- en combi melders. Al met al zeer interessant en 

toch wel belangrijk om weer eens bij stil te staan. De volgende dag 

gingen we gelijk allemaal naar Bokma voor een (extra) setje melders ;) 

 

De zendmast – 24 oktober 2016 

De, door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de zendmast, 

was geslaagd qua opkomst en bood een interessant kijkje in de techniek 

van de telecommunicatie. Louwrens Wemekamp van Antennebureau 

Agentschap Telecom verzorgde de presentatie en probeerde zo goed en 

zo kwaad als dat soms ging, de vragen uit het publiek te beantwoorden. 

Het was zeer terecht dat er onder het publiek enige ongerustheid is 

ontstaan de afgelopen jaren. De antennemast groeide en groeide maar 

en er werd steeds meer apparatuur bij op gezet.  
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Er werd een technische uitleg gegeven, daarnaast is er ook aandacht 

geschonken aan de juridische kant van het verhaal. 

 

Antennemasten zenden en ontvangen radiogolven, dat zijn 

elektromagnetische velden. Dat gebeurt middels een horizontale bundel, 

vanaf hoge gebouwen of masten. Ook zijn er gezondheidsmarges 

opgesteld waar de zogenaamde veldsterkte onder moet blijven, dus we 

hoeven ons wat dat betreft niet ongerust te maken. 

Op de site: http://www.antenneregister.nl/ staan de antennes die in de 

buurt staan. Misschien wel leuk om even naar te kijken. En voor nog 

meer informatie kunt u terecht op: http://www.antennebureau.nl/ en 

http://www.kennisplatform.nl. Dit waren de voorlichtingen. 

 

Als laatste wensen we natuurlijk iedereen een knusse winter toe, een 

mooie kerstvakantie met gezellige feestdagen! 

Laten we niet vergeten om naar elkaar om te kijken, in het bijzonder 

naar dorpsgenoten die een geliefde moeten missen of dorpsgenoten die 

erg ziek zijn.  

 

Groeten van het bestuur van Plaatselijk Belang Oudemirdum 

 

 

Het slimste dorp van Fryslân 
Via Facebook werd Oudemirdum al weken warm gemaakt voor de grote 

en gezellige quizavond. Op zaterdagavond 22 oktober was het dan zo 

ver: de allereerste editie van de quiz "Slimste Dorp van Friesland" 

voltrok zich in ons immer gezellige MFC. De zaal was met een 12-tal 

teams en een aantal supporters goed gevuld. 

De uit 8 ronden bestaande quiz, in goede banen geleid door quizmaster 

Henk Landsheer, zorgde vanaf vraag 1 voor opperste concentratie en 

onderlinge competitie tussen de fanatieke teams! Leuk om de 

"quizthetniet" of "quizthetwel"-reacties te zien vanaf de jury-plek. De 

jury, gevormd door Coert Winkel en Rob Liefhebber, beoordeelden alle 

ingeleverde scorebriefjes streng doch rechtvaardig, direct na elke 

ronde.  
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Door in de twee pauzes de tussenstand te projecteren op een groot 

scherm werd de onderlinge competitie nog meer aangewakkerd. 

Uiteindelijk bleek om 23 uur (de avond vloog om!) dat de onderlinge 

verschillen tussen de eerste 5 teams zeer klein waren. 

 

Toch was er 1 duidelijke winnaar, die met 60 punten de gedeelde 

tweede (55 pnt.) én de gedeelde derde plaats (48 pnt.) nipt voorbleef!  

En dat was "team JJJJJ" (de 5 Jee's), bestaande uit Jan Hoekstra en 

Jappie, Jolly, Jelbrich en Jelmer Stegenga. Zij zegden toe de eer van 

Oudemirdum met hand en tand te zullen gaan verdedigen, als op 

zaterdag 21 januari 2017 de regio-finale in Oudega SWF zal 

plaatsvinden. Om 20.00 uur 

barst de strijd los in 

dorpshuis it Joo en nemen 

de 5 Jee’s het op tegen de 

teams uit Harich, Abbega, 

Goënga, Gaast, Exmorra, 

Schettens, Boazum en 

Oudega SWF. We hopen 

dat de 5 Jee's de nodige 

supporters meekrijgen, 

want een beetje steun bij 

een uitwedstrijd is 

natuurlijk altijd fijn!!  

 

Akse’s Catering had voor alle teamleden van team de 5 Jee's, team 

Geaniaal (2), team De Tûkerts (2), team 6 (3) en team Tsjerke O.N.S (3) 

een schaal snacks. Wél in verschillende grootte uiteraard....ere wie ere 

toekomt! De organisatie bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan 

een heel geslaagde quiz-avond. 

 

Door opmerkingen als: "Wat een mooie grote opkomst", "wat een 

mooie avond voor ons dorp" en "wat is zo'n quiz eigenlijk gezellig, 

zeg!" was uiteindelijk het organiseren ook een feestje!  

 

Tot een volgende keer! 
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Burendag Ikebosker op 24 september 2016 
Zaterdag 24 september hadden wij, als bewoners van de Ikebosker, 

Burendag. Dit alles vond plaats op het grasveldje op de driesprong 

Ikebosker/Grintfisker. Rond een uur of half 5 was iedereen zo’n beetje 

aanwezig. Door meerdere mensen van de buurt was er een week eerder 

al een terrasje aangelegd waar de nieuwe picknickbank zou worden 

geplaatst Rondom was alles leuk versierd met vlaggetjes. Het zag er 

feestelijk uit.  

 

De bank werd geopend door de oudste (Dhr. Gert Veltman) en de 

jongste mannelijke bewoner (Tygo Witteveen) van de buurt.. Zij deden 

dit door een tafelkleed van de nieuwe bank te halen. Tygo is nog niet zo 

sterk, dus buurman Gert heeft wat meer power gebruikt. Hierna kon 

iedereen een bakje koffie, thee of limonade krijgen met een hapje. De 

kids renden en speelden om de picknickplaats heen. Rodas en Joanne 

wandelden met Tygo, waarvan Rodas zei dat het haar broertje was. Ja, 

ja… Ook was er stoepkrijt. Er kwamen vele kleurrijke tekeningen 

tevoorschijn. Een knusse boel dus.  

 

Om kwart over 6 waren er pannenkoeken voor iedereen. Zo waren 

verschillende mensen uit de buurt druk geweest met bakken. Er werd 

lekker gesmikkeld. Buurman Piet meende zelfs spek in zijn pannenkoek 

te proeven en buurman Theo appel. Och ja, oh zo lekker. Ook bij onze 

nieuwkomers op de buurt ging deze Hollandse hap er wel in. Na met 

elkaar wat opgeruimd te hebben, kwam Wiepkje met een bak met 

restjes garen. Zo ging jong en oud aan de knutsel en ontstonden er 

spinnenwebben in allerlei maten en kleuren. 

 

Dit alles is tot stand gekomen doordat Botsy en Wiepkje bij het 

Oranjefonds een aanvraag hadden gedaan voor een picknickbank. Dat 

werd goedgekeurd, zodoende deze leuke bijeenkomst. Velen van de 

buurt hebben hun steentje bijgedragen. 

 

Zo zie je maar weer, samen staan we sterk. 

 
Gonnie Witteveen 

 



  

 
10 

  



  

 
11 

 

  



  

 
12 

Opleiding tot blindengeleidehond 
In september zijn Gea en Wieke op bezoek geweest bij Gerrit en 

Daniëlle Albada. Sinds 2006 wonen ze met Jelmer en Kirsten en hond 

Mila (hun huishond) op een ‘daalders’ plekje aan de Flechtreed. Mila is 

een Australische Labradoodle. 

Gerrit is piloot bij de KLM en Daniëlle was stewardess en later purser 

bij de KLM. Vanwege de kinderen is Danielle in 2010 met haar werk 

gestopt. Daniëlle zag begin van dit jaar de oproep om gastgezin van een 

blindengeleidehond te worden bij de dierenarts. 

 

Even voorstellen: Ze hebben nu de hond Sydney van 6 maanden oud. 

Sydney is met 7 weken op de Flechtreed gekomen. Sydney is een 

Goldendoodle, dat is in dit geval een kruising tussen een Golden 

Retriever en een harlekijn poedel. Sydney is niet zomaar gekomen. 

Eerst vindt er een intake gesprek plaats om te voelen of het hondje in dit 

gezin past. En natuurlijk moet hij ook kunnen opschieten met Mila. De 

begeleiding is ‘liefde werk’ maar de kosten voor voer, dierenarts en 

verdere benodigdheden worden verzorgd door de geleidehondenschool.  

 

Sydney is geboren in een gastgezin. Alle pups uit dat nest hebben een 

naam die begint met de letter ‘s’. Sydney wordt opgeleid als 

blindengeleidehond, mits hij goedgekeurd wordt. Mocht hij niet 

geschikt zijn voor dit werk dan wordt er gekeken of hij eventueel als 

buddy kan dienen. Een buddy hond geeft sociale steun aan volwassenen 

en kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. De mensen van de 

Herman Jansen (opleidingsschool) komen regelmatig langs. Het 

pleeggezin moet alles opschrijven over de hond.  

De opleiding tot geleidehond gaat in trajecten: eerst wordt hij geboren 

in een fokgastgezin en daarna geplaatst in een puppygastgezin. Zo is 

Sydney met 7 weken bij de familie Albada gekomen, met name voor de 

socialisatie, opvoeding en verzorging. En dat is niet niks! Er zijn geen 

speciale vereisten voor het zijn van een pleeggezin. Wel is het de 

bedoeling dat je veel thuis bent, zodat je genoeg tijd aan de hond kan 

besteden. Elke week gaat Daniëlle met Sydney voor een training van 

ander half uur naar Drachten. Daar worden commando’s geoefend 

samen met andere geleidehonden. ‘Sydney leert bij ons de 

basiscommando`s zoals zit, hier, af en blijf.’  
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‘Verder leert hij ook wat extra’s; het aangeven van een stoep, een 

brievenbus, pinautomaat, bank en oversteken bij een zebra of 

stoplichten met drukknop. Daarom gaan we regelmatig elders op pad, 

omdat we dat hier in de buurt niet hebben. Ook gaat hij mee naar de 

supermarkt en een restaurant. En met de trein en bus gaan we ook nog 

oefenen.’ Het oefenen bestaat dus niet alleen uit wandelen. Een 

blindgeleidehond moet ook andere dingen leren. Zoals poepen en 

plassen tijdens het uitlaten. Vriendelijk zijn voor mensen. Ook mogen 

ze niet schrikken van gillende kinderen, toeterende auto’s enz. ‘Hij doet 

het allemaal erg goed. Af en toe niet zo, maar het is nog een pup. Ze 

worden nou eenmaal niet kant-en-klaar als geleidehond geboren.’ 

 

Verder gaat Daniëlle elke dag 

een paar keer wandelen met 

Mila en Sydney. ‘Dan bof je 

maar dat de bossen zo dichtbij 

zijn!’ Als Sydney een geel jasje 

aan heeft, betekent dit dat 

Sydney niet aangehaald mag 

worden. Dan is de hond in 

training. Als Sydney 12-14 

maanden is moet hij naar de 

school voor geleidehonden in Almere. 

Eerst wordt de hond gekeurd. Hij mag namelijk geen problemen hebben 

met zijn heupen en poten. Uiteraard moet hij ook een uitstekend gehoor 

hebben. Op deze school leert hij het krijgen en weigeren van 

commando’s. Dit alles om zijn baas niet in gevaar te brengen.  

Als de hond ongeveer 22 maanden oud is, is de opleiding klaar en wordt 

er een geschikte match gevonden. Als Sydney negen of tien is gaat hij 

met pensioen, maar hij kan ook weer terug komen bij de familie Albada. 

Er zijn een aantal scholen in Nederland voor geleidehonden. Waaronder 

die van de KNGF (Koninklijke Nederlandse Geleidenhonden Fonds). 

Daniëlle en haar hond vallen onder de school van Herman Jansen. 

Sydney is nu 6 maanden, dus hij kan nog een aantal maanden bij de 

familie blijven. Wat een mooi werk van dit gezin.  

 

Hartelijk dank! Het was een gezellige en leerzame ochtend.  

Honden Mila en Sidney met 

de kinderen Kirsten en Jelmer 
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Wist u dat? 
- Het “Hotzepaed” is aangelegd?  

- Er weer eens vernielingen zijn aangericht? 

  
Je zou er kogels om worden niet!!!? 

 

- Het MFC een bijdrage gaat leveren aan it Pompeblêd? 

- Hier alle komende activiteiten in worden genoemd? 

- U hier alvast een aantekening van kan maken in uw ‘nieuwe 

agenda’? 

- Geert Akse een zoon heeft gekregen met de naam Stan Arne? 

- Angela Piersma winnares is geworden van de wedstrijd voor 

interieuradviseurs? 

- Die plaatsvond bij het Friesland College in Leeuwarden. De 

wedstrijd diende als een van de voorrondes van de 

internationale beroepenwedstrijd Skills Heroes. 

- Oud frituurvet en -olie voortaan kan worden ingeleverd bij onze 

buurtsuper ‘Lekker makkelijk Hamstra’?  

- Uit gebruikte frituurvetten en -oliën grondstoffen 

teruggewonnen kunnen worden voor nuttige toepassingen zoals 

biobrandstof. Bovendien komen hierdoor minder schadelijke 

stoffen in het milieu. Help mee, breng gebruikt frituurvet- olie 

naar de gele inzamelcontainer! 

- We een ouderwets oud en nieuw gaan vieren op de Brink? 

- Hier de voorbereidingen in volle gang zijn? 

- De editie ‘Het slimste dorp van Oudemirdum’ is gewonnen 

door team de 5 J’s?  

- Zij doorgaan naar de regiofinale op 21 januari 2017 in Oudega 

(SWF)? 
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Kleurplaat 
Deze keer werden de kleurplaten 

ingeleverd bij Technisch Bedrijf 

Bokma. De volgende inzenders 

mogen daar een prijs op halen: 

 

Femke de Kleine (5 jaar) 

Stella Kooistra (6 jaar) 

Rodos (9 jaar) 

  

De kleurplaat uit dit winternummer 

kun je inleveren bij Kapsalon 

Grytsje. De kleurplaat vind je in het 

midden van dit Pompeblêd. 
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Oudemirdum Onderneemt een uitje 
Woensdag 31 augustus 2016. Ondertussen hebben we het jaarlijks 

ondernemersuitje 

voor en door 

ondernemers uit 

Oudemirdum, weer 

beleefd. Dit keer 

werd het 

georganiseerd door 

Douwe Jaarsma en 

Anneke van der 

Veen. 

En zoals ieder jaar: een gezellig, ontspannen en 

cultureel uitje dat wordt afgesloten met een heerlijk 

etentje. 

Dit jaar hebben we een bezoek gebracht aan de 

Blokhuispoort in Leeuwarden, alwaar we een 

indrukwekkende rondleiding hebben gehad van een 

oud-gevangenisbewaarder, en het verhaal van de 

enigst 

overlevende van 

de Overval door 

verzetsstrijders op het huis van bewaring in Leeuwarden in 1944. 

Teruggekeerd in Gaasterland hebben we heerlijk gegeten bij Eigen 

Wies in Rijs. 

 

Op naar volgend jaar. Succes met het organiseren: Hanneke Westra en 

Jan Oostendorp!! 
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Nijs fan de Snysnaren 
Yn it Pompeblêd fan septimber, fertelden wy dat wy as toanielploech, 

op 1 oktober nei de útrikking fan de Gouden Gurbe ta mochten. Fansels 

diene we dat yn styl, dat wol sizze, strak yn ’t pak en mei de Gaasterlân 

Express nei it Teater Snits. De oankomst yn dy opfallende giele bus wie 

in súkses, Reboelje yn Gaasterlân wie net te 

missen.  

 

Dat wy (krekt) net yn ‘e prizen fallen binne, is 

spitich, mar de nominaasje foar Henk 

Landsheer, foar bêste byrol, makke alles goed: 

‘Sfearfol en yntiem wie de lokaasje yn 

Aldemardum. Hjir foel yn it ferhaal oer de 

streek benammen Henk Landsheer op. Hy spile 

yn twa rollen: as de barkeeper en as de lit ik 

sizze lamboyante fûgel yn it knappe 

poppenspul. Hy liet mei de hânpop it karakter 

fan de fûgel ta libben komme. Landsheer wie as 

akteur sterk en entûsjast.’ Hy hat de priis net 

mei nei hûs nimme mochten, mar it mei dúdlik 

wêze dat wy tige grutsk binne op dizze 

prestaasje.  
 

It sjueryrapport die bliken dat wy alle reden hiene om grutsk te wêzen: 

‘Prachtige locatie aan de rand van het bos, sfeervol en intiem. 

Friesland op zijn mooist. Er is knap werk verricht door de jonge 

regisseur Romke Gabe Draaijer. Naast zijn regiewerk maakte hij zelf 

heel mooie handpoppen in de vorm van vogels. Belangrijker, de 

amateurspelers lieten de vogels tot leven komen doordat ze het 

poppenspel goed en geloofwaardig onder de knie hadden. Chapeau. 

Maar – want er is voor de vakjury altijd wel een 'maar' – in het stuk zelf 

wilde regisseur Draaijer te veel. Voor buitenstaanders was het verhaal 

over de streek en de karakters lastig te volgen. Hier tegenover staat lof 

voor de durf om het wis en waarachtig eens anders aan te pakken. Van 

de spelers die extra opvielen noemen we Sita Bokma als Quin van 

Sinderen met vooral een prachtige zangstem. En Henk Landsheer in een 

Henk hie ‘em hast… 
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dubbelrol als de Barkeeper en als de homo-vogel in het poppenspel. 

Sterk en enthousiast.’  

 

Neist dit geweldige rapport, krigen wy noch it fantastyske ferslach fan 

de leken (publyk) sjuery. Dizze sjuery joech, lyk as alle minsken dy’t 

by it iepenloftspul te sjen west hawwe, sifers fan 1 oant en mei 5, 

wêrby’t 5 it heechst is: ‘Hier is werkelijk alles uit de kast gehaald. Geen 

moeite is bespaard gebleven. Aan alle details is 100% aandacht 

besteedt en meer… De wandeling ernaartoe was al een feest op zich. De 

setting was sprookjesachtig, zo tegen de rand van het bos. Het geheel 

was uitermate goed verzorgd. Het decor origineel en prachtig! Het stuk 

was zelf geschreven en dat hebben ze heel knap gedaan. Het spel was 

meer dan origineel in de vorm van een fabel. Knap hoor! De lat is hoog 

gelegd en ze hebben niet teleurgesteld met elkaar. Werkelijk prachtig 

gedaan!!!!! De regisseur heeft hier een huzarenstuk geleverd en hij 

heeft zich stijlvol als een waar gastheer gepresenteerd. 

Heel veelzijdig, humor, balans, goed spel, stil toneel, prachtige 

vondsten, schitterende uitvoering in alle facetten. En dat de zang hier 

en daar niet perfect was, dat hoort erbij als ik een en ander zo vergelijk. 

Dat gaf eerder een extra dimensie dan dat dat storend was, onderdeel 

van de charmes van het fenomeen iepenloftspul. Alle aspecten waren tot 

in de puntjes verzorgd, en er deden veel mensen aan mee, van allerlei 

leeftijden, zonder dat dat geforceerd overkwam. Werkelijk heel goed 

gedaan!!!! Hele mooie avond!! Als ik de wet van Pareto erbij mag 

halen: met 20% van de energie is 80% van het resultaat te behalen. 

80% inzet is nodig voor die extra 20% opbrengst. Die moeite is hier 

voor de volle 100% genomen en met resultaat. Afstudeerproject van de 

regisseur, meer dan professioneel aangepakt, ik zeg cum laude 

geslaagd. Eindoordeel: 5.’  

 

Mei dizze lof slúte wy ús Bosk&Loftspul geweldich ôf! It hie fansels 

net sa’n grut súkses wurden sûnder alle frijwilligers dy’t meiwurke 

hawwe. By de útrikking fan de Gouden Gurbe waard der in ekstra 

Gurbe útrikt foar alle frijwilligers! En dat is terjochte! Elkenien tige 

tank foar syn of har bijdrage oan dit prachtige projekt! Us grutste tank 

giet fansels út nei ús regisseur, Romke Gabe, om’t it sûnder him nea fan 

de grûn kommen wie! Tige tank! 
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Mar no, op nei it 

nije seizoen…  

Wy binne al drok 

oan ‘e gong mei de 

repetysjes foar it 

nije winterstik! It 

stik dat wy spylje is 

‘Lamelos’ fan Tjerk 

Kooistra. It is in 

Fryske ferzje fan 

‘Loenatik’, in berne 

programma oer fiif ‘gekken’ dat eartiids op de VPRO te sjen west hat. It 

wurdt in hilarysk en ferrassend stik! Dr. Doolittle, Beppy, de majoor, 

Fats en mefrou de Haas kinne hast net wachtsje om jimme yn maart yn 

it Klif te moetsjen by ien fan de foarstellings!  
 

Yn it Pompeblêd fan maart mear hjiroer! No al mear witte? Hâld ús 

faceboekside yn ‘e gaten. 

 
Hester Salverda wint 

Marderhoekloop 
Op zaterdag 12 november was weer 

de jaarlijkse hardloopwedstrijd in 

Oudemirdum. Met maar liefst 235 

deelnemers was het een drukbezet 

toernooi. Gangmaker en organisator 

Ruurd Hans de Boer had samen met 

dochter Marrit en vele vrijwilligers 

een paar mooie parcours uitgezet in 

de bossen rond Oudemirdum. De 

sporters konden kiezen tussen de 

afstanden 4,8 of 10,3 of 16,1 km. 

Bij de langste afstand was er Oudemirdumer succes bij de vrouwen. 

Hester Salverda pakte het goud in een tijd van 1:17:33 uur. Daarnaast 

was er nog een zilveren medaille voor Marrit de Boer. De 4,8 km wist 

zij te bedwingen in slechts 23 minuten en 11 seconden.  

Vader en dochter De Boer in actie 

Nominearre Henk Landsheer en regisseur Romke Gabe Draaijer 
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Puzzelcompetitie 2016 
Beste puzzelaars, omdat Jelle Twijnstra zijn gezondheid hem momenteel in 

de steek laat, heeft de redactie deze keer de verwerking van de puzzels voor 

haar rekening genomen. We kunnen dat natuurlijk niet zo goed als Jelle dat 

zou doen, maar we hopen dat alle uitslagen goed zijn verwerkt. Mocht uw 

inzending hieronder niet goed zijn behandeld, laat het ons dan even weten. 

Verder willen we vragen aan degenen die hun oplossing via de e-mail 

insturen, dit vanaf nu te doen naar het e-mailadres van de redactie: 

pompebled@oudemirdum.nl. De inzendingen op papier mogen gewoon bij 

Jelle worden gebracht. Deze keer zou een beterschapswens voor Jelle daarbij 

wel op prijs worden gesteld. Veel puzzelplezier! De redactie. 

 

De stand na de Herfst Kruiswoordpuzzel 

5 punten 

Fam. J. Kruitbosch – De Lysterfanger 3 

Dhr. en Mevr. W. Kuiper, Liemdobben 8 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

Mevr. A. Abma – Posthuma – De Flechtreed 16 

 

10 punten 

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

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 

Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3 

Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

 

15 punten    

Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 

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

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

Dhr.   G. Kelderhuis, De Gaestwei 25 

Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 

Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 

Dhr.  en Mevr.  K.L. van Ommen, Lege Leane 25 
Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr.  M. Temming - van Tol, Skouleane 8 
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Mevr.  B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 

Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 

Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 

Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De  Ikebosker 27 

Dhr.    P. Plantinga, De Flechtreed 55 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 

Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De stand na de Herfst Sudoku  

1 punt 

Fam. J. Kruitbosch – De Lysterfanger 3 

Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 

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

 
2 punten 

Dhr.   P. de Jong, Liemdobben 9 

Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 

Mevr.   H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Dhr.     B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 

 

3 punten 
Mevr.  A. Abma - Posthuma, De Flechtreed 16 

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

Dhr.    G. Kelderhuis, Gaestwei 25 

Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 

Dhr.     R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Dhr.     P. Strikwerda, Lege Leane 26 

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

Mevr.  A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27 

Dhr.     P. Plantinga, De Flechtreed 55 

Mevr.  G. Witteveen, Huningspaed 23 

 

De uitwerking van de puzzels van de afgelopen keer staan op pagina 26. 

De nieuwe oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 maart 2017 bij: 

Jelle Twijnstra, 

Jan Schotanuswei 9, 

8567 LA Oudemirdum. 

E-mail: pompebled@oudemirdum.nl  
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WINTERPUZZEL 2016 (5 punten) 
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OPLOSSING HERFT SUDOKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing Herfstpuzzel 
  

3 4 9 8 7 2 6 5 1 

1 8 6 9 4 5 3 7 2 

7 5 2 3 1 6 9 8 4 

 4  6 7 2 5 9 8 1 3 

9 3 5 6 8 1 4 2 7 

8 2 1 4 3 7 5 9 6 

2 7 8 5 6 3 1 4 9 

6 9 4 1 2 8 7 3 5 

5 1 3 7 9 4 2 6 8 
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Winter Sudoku (1 punt) 

 4            

  1   3   2 

7   8 4   6   

   2 7       5  

      8       

6      4 2  

  9    2 6   1 

8   5   7   

        5   
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De herfst van Jetje 
Het is 30 oktober en ik wandel met mijn hond richting 

de Hege Gerzen. Het is een beetje heiig, maar wat mij opvalt is de stilte. 

We komen op onze tocht drie wielrenners, een auto en een man met 

hond tegen. Verder alleen maar stilte. Wat eenden, ganzen en een 

valkje.  

 

Herfst het is echt herfst. Herfst met het gekleurde blad en de 

pompoenen. Herfst buiten en binnen. Het is misschien wel 10 jaar 

geleden dat ik een grote tak in een fles zette. Daarna begon het 

versieren, met wat lijm, eikels, kastanjes enz. enz. 

 

Rozenbotels en van die oranje lampionnetjes zijn ook leuk. Ga samen 

met de kinderen het bos in en laat ze helpen. Als je een tak wit spuit 

staat het leuk voor de kerst. Met engelenhaar en kleine kerstballetjes. 

Ook een snoertje kerst lampjes op een batterij. Zinken emmertjes 

(kringloop) versieren met dennengroen wat kerstballen, ophangen in de 

tuin. Ook hierin staan lampjes leuk.  

 

 Voor een simpele tafelversiering pluk je klimoptakken. Leg wat takken 

naar links en wat takken naar rechts, bind ze samen. Maak het af met 

een mooi gekleurd lint en eventueel een 

kerstbal. Mooi op een wit tafellaken.  

 

Een kerststuk is mooi op een spiegel, maar 

ook op een schilderijlijst. De lijst in een 

mooie kleur spuiten, in de lijst karton of een 

mooi stofje. Leg hier u kerstcreatie in: 

dennentakken, dennenappels enz. Ga op 

zoek naar geurolie, kaneel, dennenappel en 

sinaasappel. Dit zijn echte kerst geuren.  

 

Dit was het laatste stukje van het jaar. Ik wens iedereen een fijne kerst 

en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

 

Jetje  
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Nieuws van de Oranjevereniging 
Beste leden van de Oranjevereniging Oudemirdum, 

Op 27 oktober jl. is toch nog onverwachts onze vriend en penning-

meester Sietse Schilstra overleden. Gezellig, vrolijk en gedreven. 

Samen met Karst was hij de aanjager van geweldige creatieve plannen 

voor de Dirty Herrie Race. Al jaren bestuurslid. De “nestor” van ons 

bestuur. Er is een lege stoel aan onze bestuurstafel. We missen hem 

vreselijk. Ons medeleven en onze gedachten zijn bij zijn gezin: Esther, 

Martijn en Jens. 

 

Helaas heeft dit er toe geleid dat wij bij de komende ledenvergadering  

4 nieuwe bestuursleden nodig hebben om het bestuur weer compleet te 

krijgen. Aftredend en niet-herkiesbaar zijn: Monique Kelderhuis en 

Jaap Ovelgönne. Tevens zijn er nu 2 beschikbare bestuursfuncties door 

het aftreden van Botsy Stegenga in januari 2016 en het overlijden van 

Sietse Schilstra. De bestuursleden die overblijven kunnen en willen niet 

doorgaan met 3 personen. Aanvulling is noodzakelijk! 

 

Wilt u zich beschikbaar stellen voor het Oranjebestuur? Of kent u 

iemand die geschikt zou zijn om de gezellige activiteiten rondom 

Koningsdag en de Dirty Herrie Race te organiseren? En samen met 

Plaatselijk Belang en basisschool de Wâlikker, de jaarlijkse 

Dodenherdenking een waardige invulling te geven? Meldt u dan aan bij 

een van de bestuursleden of via de mail: ovoudemirdum@gmail.com 

Aanmeldingen dienen te zijn gemeld voor aanvang van de 

ledenvergadering op maandag 16 januari 2017 om 19.45 uur. 

 

Bericht vanuit de ledenadministratie 

Helaas is de inning van de jaarlijkse contributie niet goed gegaan 

waardoor de contributie voor 2015 pas oktober/november 2016 is geïnd. 

Om de achterstand in te lopen, zal de contributie inning voor 2016 

binnenkort plaatsvinden. 

 

Wij hopen op uw begrip. 

 

Namens het bestuur, 

Monique Kelderhuis, secretaris 

mailto:ovoudemirdum@gmail.com
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Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum nodigt alle leden uit 

voor de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op: 

 

Maandag 16 januari 2017 

aanvang 19.45 uur 

in “MFC It Klif” 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 2016 en verslag secretaris 

3. Verslag penningmeester 

4. Bestuursverkiezing 

aftredend en niet herkiesbaar: Monique Kelderhuis 

aftredend en niet herkiesbaar: Jaap Ovelgönne 

& nog 2 beschikbare bestuursfuncties 

5. Ingekomen stukken 

6. Oranjefeest 2017 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Indien u een kandidaat weet als nieuw bestuurslid, of u wilt zelf graag 

ons bestuur komen versterken, meld u dan aan via mail: 

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

ledenvergadering. 

 

mailto:ovoudemirdum@gmail.com
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Boekpresentatie 
Krap twee jaar na zijn eerste boek 

presteert Sjerp Jaarsma het opnieuw. 

Op 23 november jl. is zijn tweede 

boek verschenen: Handen omhoog! 

Dit is een overval! In dit boek geeft 

Sjerp een overzicht van de 

spectaculairste bankroven en andere 

kraken uit de Nederlandse en 

Belgische geschiedenis. Volgens 

Sjerp is het boek ook een kroniek 

van de opkomst en ondergang van de 

klassieke boef.  

 

In de voormalige gevangenis, de 

Blokhuispoort in Leeuwarden heeft 

Sjerp zijn boek gepresenteerd. Onder 

toeziend oog van familie, vrienden 

en de pers, kreeg hij het eerste exemplaar overhandigd van 

bankovervaller in ruste: de tachtig jarige Anton B. uit Sneek (hier op de 

foto). Hoewel B. al 35 jaar niet meer actief is in het ‘vak’, weet hij de 

aanwezigen nog prima te vermaken met smakelijke anekdotes.  

Het boek is verkrijgbaar bij de grotere boekhandels en via de online 

verkoopkanalen. 
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Kliflafjes 

Na een voor mij ietwat onstuimige afterparty na de uitreiking van de 

GOUDEN GURBES, werd mij door een licht beneveld redactielid van 

it Pompeblêd gevraagd of ik er wat voor zou voelen om een column te 

vullen, in datzelfde Pompeblêd. 

Geraakt door deze onverwachte eer en door de drank die rijkelijk 

vloeide heb ik daarop vrij spontaan "ja" gezegd. 

Nadat de volgende dag mijn lever alle La Trappe, Duvel, Westmalle en 

HaaJeetsjes had verwerkt realiseerde ik mij ook dat mijn toezegging 

nogal wat zou gaan inhouden! 

Alleen die verplichting al...4 keer per jaar! En hoe valt zo'n nieuwe 

column?? Zitten de Oudemirdumers daar wel op te wachten? 

En waarom ik? 

Maar goed, de enige remedie in dit soort gevallen is, net als met een 

kater....meteen maar weer eentje, dan heb je de minste last! 

Dus ben ik meteen maar achter de laptop gekropen om eens te kijken of 

er zoiets als een column uit mijn toetsenbord kon vloeien. 

En ja hoor....tot nu toe lukt dat prima! 

Alleen nou nog een onderwerp. 

Want een beetje column heeft een catchy onderwerp! 

Deze allereerste column wil ik graag gebruiken om de redactie van it 

Pompeblêd een hart onder den riem te steken, een veer in den poeperd 

zo u wilt. 

Want laten we eerlijk wezen; sinds de nieuwe redactie van wal is 

gestoken, is onze dorpskrant veranderd in een heuse Glossy, á la 

LINDA. (of Playboy voor het mannelijk deel der lezers). 

Het blad was altijd al het lezen waard, maar deze redactie heeft er wel 

in vrij korte tijd voor gezorgd dat men reikhalzend naar de brievenbus 

tuurt met de vraag: Is ie d'r al?? 

(Ik mis alleen nog een centerfold, zo'n mooie Oudemirdumer dame met 

een nietje in haar navel....ideetje redactie??) 

En dat vind ik prachtig, want deze redactie is de nieuwe generatie 

Oudemirdumers die opstaat en met it Pompeblêd laat zien dat ze over 

heel diverse capaciteiten beschikt!! 

Ook bij de Snypsnaren, onze toneelvereniging, zie je dat de jeugd meer 

en meer een stempel drukt op de toneelvloer. 

Prima! 
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Want alleen met zo nu en dan een frisse wind door de gelederen zijn 

stichtingen, verenigingen en andere belangenverenigingen in 

Oudemirdum in staat om bij te blijven en mee te komen in de 

maatschappij, die steeds weer verandert. 

Hoe mooi zou het zijn als ook in het dorpsbelang of bij de 

Oranjevereniging een paar dorpsgenoten in de categorie 25-35 jaar 

zouden aanschuiven??! 

Om die heerlijke Dirty Harry-race levend te houden en te vernieuwen? 

Om de optochten op Koningsdag een boost te geven. 

Want Oudemirdumers kunnen karren bouwen, zo bleek in het verleden! 

Toen liepen er levensgrote (en levensechte) olifanten mee in de optocht, 

en rolde er een heuse Sherman-tank over de Jan Schotanuswei!  

Mijn zoons zaten trots de olijf, de tomaatschijf en de ui-ring te wezen 

op een enorme pizza....dat kan toch ook nu nog?? 

 

Dus hoop ik dat jong Oudemirdum deze eerste column leest en de 

handschoen oppakt. Dan zien we over een tijdje ongetwijfeld meer 

mooie voorbeelden zoals ons Pompeblêd 2.0 ! 

 

Oant de folgjende column!! HL 

 

De Zonnebloem Balk e.o. nodigt u uit voor haar jaarlijkse feestmiddag op 

woensdag 8 februari 2017 om 14.00 uur in de Treemter te Balk. De entree is 

€ 8,-, dit is inclusief loten. U bent van harte welkom! 
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MFC Nieuws 

Voetpad langs de Fonteinwei 

Tijdens het gebruik van het MFC kregen we als bestuur steeds vaker het 

signaal dat gebruikers het onveilig vonden om vanaf het parkeerterrein 

voor het MFC, naar de sportingang aan de zijkant van het MFC te 

lopen. Ook de scholen hebben dit aangegeven. Als bestuur hebben we 

hierover contact gezocht met het Plaatselijk Belang en de gemeente de 

Fryske Marren. In samenwerking is besloten om daar een veilig voetpad 

langs te leggen. Vanzelfsprekend moest eerst bekeken worden hoe dat 

daar binnen de bestaande ruimte en het hoogte verschil gerealiseerd kon 

worden, maar daar zijn we uitgekomen. Met een gezamenlijke 

inspanning door vrijwilligers (werk) en financiën is deze 

gebruikerswens in vervulling gegaan. 

 

Aankleding terraszijde MFC 

Het MFC staat er nu een aantal jaren en de wens kwam naar voren om 

de voorzijde, dus terraszijde, wat meer aan te kleden. Dus gezelliger te 

maken. We willen daarbij natuurlijk wel de nette uitstraling van het 

geheel behouden. We hebben met verschillende mensen gesproken hoe 

wij dat nu het beste zouden kunnen doen. Eén van de dingen die we dit 

jaar zullen uitvoeren, is dat we een 13 tal bol-bomen aan de voorzijde 

planten. In de zomer zorgen deze bomen voor schaduw, maar 

tegelijkertijd maken ze het niet te donker. 

 

Brainstormgroep 

Samen met de inwoners van Oudemirdum willen we begin volgend jaar 

eens kijken of we het dorpshuis nog meer in het middelpunt van onze 

dorpsgemeenschap kunnen zetten. We willen dan ook graag gebruik 

maken van de wensen en (vernieuwende) ideeën die in het dorp leven. 

Dit natuurlijk in elke leeftijdsgroep. Van jong tot oud. Daarom willen 

we op maandag 6 februari 2017 een avond plannen waarbij we een 

gemêleerd aantal inwoners van Oudemirdum zullen uitnodigen om 

samen met ons, als bestuur, daar eens van gedachten over wisselen. Aan 

jullie, als inwoners, natuurlijk de uitdaging om daar al vast eens over na 

te denken. Wat kunnen we voor activiteiten nog ontwikkelen…….. 

Leven er al ideeën? Schroom dan niet om deze alvast aan ons toe te 

mailen via info@itklif.nl.  

mailto:info@itklif.nl
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Tentoonstelling in Mar & Klif 
Nu te bezichtigen bij Mar & Klif een interessante tentoonstelling over 

het interneringsdepot Gaasterlân. 'De Belzen komme der oan', tijdens  

WOI werden er in de zuidwesthoek van Friesland circa 3000 gevluchte 

Belgische soldaten, vrouwen en kinderen ondergebracht in kampen, bij 

particulieren en boeren. Dit heeft destijds een groot stempel gedrukt in 

deze regio. De tentoonstelling geeft met behulp van foto's, documenten, 

voorwerpen en krantenknipsels een beeld van het dagelijks leven in het 

interneringsdepot Gaasterlân. 

 

De tentoonstelling is samengesteld door de werkgroep interneringsdepot 

Gaasterlân van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG). 

Komt u een kijkje nemen? Wij zijn in de weekenden geopend op 

zaterdag van 11:00-16:00 uur en op zondag van 13:00-16:00 uur. De 

tentoonstelling duurt nog tot 30 april 2017. U bent van harte welkom! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen 

en andere attenties die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis, in verpleeghuis Bloemkamp en bij mijn thuiskomst. Heel 

erg veel dank, ook namens Hisse. 

Henny Zeldenrust 
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Denk hier eens over na! 
Dit komt uit de Nestor van juni 2016 
Bij de kassa van een supermarkt (niet Lekker Makkelijk) stelt de jonge 

caissière mij voor, dat ik voortaan mijn eigen boodschappentas 

meebreng, in plaats van een plastic tas te kopen. Want plastic tassen zijn 

niet goed voor het milieu, zo zegt ze. Ik verontschuldig me en leg haar 

uit: ‘Wij hadden dat groene gedoe niet toe ik jong was!’ 

 

De caissière antwoord: ‘Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM 

vandaag- de- dag. JULLIE generatie maakte zich niet druk om het 

milieu te sparen voor de toekomstige generaties!’ Ze heeft gelijk, onze 

generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen. Toen hadden we 

melk in flessen, frisdrank en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld 

terug brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de 

fabriek en in de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw 

gevuld. Wij deden echt aan recycling. 

 

Maar we deden niet aan dat groende gedoe in die tijd! Wij liepen 

trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk 

gebouw. Wij liepen of fietsten naar de supermarkt en verplaatsten 

onszelf niet iedere keer in 200 PK machine, als we twee blokken verder 

moesten zijn. 

 

Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd! 

Baby luiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet 

bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een 

energieverslindende machine die continu 220 volt verbruikt. Wind- en 

zonne-energie droogden onze kleren echt, in onze dagen.  

Kinderen droegen afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen 

geen gloednieuwe kleren. 

 

Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe in niet 

in onze tijd! In die tijd hadden we misschien één tv of radio in huis en 

niet op elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een 

zakdoek en niet een scherm ter grootte van een kamerwand. In de 

keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we 

geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden.  
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Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan 

verpakten we dat in oude kranten ter bescherming en niet in piepschuim 

of plastic bubbeltjes folie. In die tijd gebruikten we geen motor-maai-

apparaat op benzine of elektriciteit als we het gazon maaiden. We 

gebruiken een maaier die geduwd moest worden op en op menselijke 

kracht functioneerde. Wij sportten door te werken, zodat we niet naar 

een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende loopbanden te 

gaan rennen, die werken op elektriciteit. 

 

Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.  

Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar 

school in plaats van hun moeder als 24- uurs taxi servicedienst te 

gebruiken. Wij hadden één 

stopcontact per kamer en niet 

een hele batterij of een 

arsenaal aan stekkerdozen en 

verlengsnoeren om een dozijn 

apparaten van stroom te 

voorzien. En wij hadden geen 

geautomatiseerde gadgets 

nodig om een signaal op te 

vangen van een satelliet die 

2.000 mijl verderop in de 

ruimte hing, zodat we contact 

konden leggen met anderen 

om uit te vinden waar de 

dichtstbijzijnde pizzatent zich 

bevindt. 

 

Maar het is niet in en in triest 

dat de huidige generatie klaagt 

over hoe verspillend wij 

‘oudere mensen’ waren, 

gewoon omdat wij: ‘dat 

groene gedoe’ niet hadden in 

onze tijd? 
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COLOFON 
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum 

Voorzitter  Jappie Stegenga  Roune Leane 9 

Tel. 571852  8567 LK 

Penningmeester:  Anke Heemskerk Lege Leane 33 

Tel. 571574 8567 LH 

Vice voorzitter:  Gatze Bokma De Alde Buorren 5 

  Tel. 850796 8567 LG 

Secretariaat:  Tine Bandstra  Kerkstraat 12 

Tel. 750900  8567 JG 

Leden:   Catharinus de Jong Tel. 06-22460590 

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 

  



  

 
45 

 

  



  

 
46 

 


