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KIJK LENTE

Alles komt goed, wolken, regen,  zon, 
sterren en de maan ademen een 

doel, onzichtbaar, zichtbaar .

Alles blijkt in evenwicht, wat lijkt 
verloren wordt opnieuw geboren,  

niets is doelloos, alles heeft zin.  

Onzin voor het oog dood herrijst, 
levenloos krijgt plots een smoel,

kijk lente, alles komt goed.        

Anne Douwstra

Beste Pompeblêdlezer,

Foto voorkant: Jan Tijsma
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers. 
De winterspelen zijn in volle gang, de zon 
schijnt overdag heerlijk, de 1e lammetjes 
worden alweer geboren en ook het eerste 
Pompeblêd van 2018 is weer vers gedrukt. 
Een nieuw jaar, met nieuwe kansen! 
 
Algemene Leden Vergadering 
Op maandagavond 19 maart om 20:00 uur 
hebben we weer de jaarlijkse 
ledenvergadering. Net zoals vorig jaar 
vindt deze plaats in ons dorpshuis ‘It Klif’. 
Van harte uitgenodigd! Als u verder 
bladert, dan komt u vanzelf de agenda 
tegen, evenals de notulen van vorig jaar en 
het jaarverslag over 2017. 
 
Ons bestuur 
Ons bestuur dunt binnenkort aardig uit 
omdat Catharinus de Jong en Sikke 
Roosma aftreden en ook niet herkiesbaar 
zijn. Daarom zijn wij naarstig op zoek naar 
nieuwe bestuursleden (m/v). 
Heeft u of heb jij zin om eens per maand 
een vergadering bij te wonen met een 
gezellig afsluitend drankje en vind je het 
leuk om mee te denken over allerlei zaken 
die ons dorp en dorpsbewoners aangaan? 
Meld je dan aan! Voor informatie of 
aanmelden, mail dan naar 
secretariaat@oudemirdum.nl 
Dit aanmelden kan tot een half uur voor 
aanvang van de bovengenoemde ALV. 
 
Kerstwandeling 
De Kerstcommissie van de Wâlikker 
organiseerde op 21 december een 
kerstwandeling door het dorp waar 
kinderen, ouders, pakes, beppes, familie en 
andere belangstellende aan deelnamen. 
Schitterende lichtjes langs de wandelroute, 
Jozef en Maria en een echt kindje in de 

kribbe, de koningen, de herders en 
kerstliederen in de kerk. Het was zeer 
geslaagd! 
 
Kerstversiering 
De Brink werd met kerst niet opgeleukt 
met een grote kerstboom zoals alle 
voorgaande jaren, maar dit keer was de 
wens om eens te investeren in wat anders 
dat ieder jaar opnieuw gebruikt kan 
worden. De mooie versieringen zagen er 
sfeervol uit. 
 
Oud en nieuw 
Oud en nieuw wederom voortreffelijk!  
Eerst was er carbidschieten. Ook was er ‘s 
middags een oudejaarsloop met als 
startlocatie ‘It Klif’ met aansluitend een 
heerlijk stamppottenbuffet, klaargemaakt 
door de heren Akse, waar gelukkig veel 
animo voor was. ‘s Avonds in het MFC 
deed Henk Landsheer wederom de 
oudejaarsconference op zijn eigen 
hilarische wijze, er zijn dvd’s te verkrijgen 
hiervan (denken we). En na middernacht 
was er weer professioneel vuurwerk. 
 
Website 
De website van Oudemirdum is inmiddels 
vernieuwd, dat is u vast niet ontgaan. 
Een groepje Oudemirdumers heeft zich 
hierover gebogen en met als resultaat dat 
we nu een website hebben waar activiteiten 
en nieuwsberichten centraal staan. 
Aanvullingen kunnen gestuurd worden 
naar website@oudemirdum.nl of via de 
website zelf. 
 
Graag tot ziens op 19 maart! 
 
Groeten van het bestuur van Plaatselijk 
Belang Oudemirdum 

  

mailto:secretariaat@oudemirdum.nl
mailto:website@oudemirdum.nl
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Plaatselijk Belang Oudemirdum 
 

Algemene ledenvergadering op maandag 19 maart 2018 om 20:00 uur in ‘It Klif’ 

  Agenda Jaarvergadering Plaatselijk Belang 
1. Opening 
2. Mededelingen  
3. Ingekomen stukken 
4. Notulen jaarvergadering gehouden op 20-03-2017 
5. Jaarverslag 2017 
6. Financieel verslag 2017 
7. Kascommissie (Hylke Bandstra & Ike-Tine Andela) 
8. Benoemen nieuw lid kascommissie 
9. Dhr. Knobbe (onze dorpencoördinator) 
10. Agent Hebing 
11. Bestuursverkiezing - (Catharinus en Sikke aftredend en niet herkiesbaar - Tot 

een half uur van te voren kunnen kandidaten zich aanmelden voor het bestuur) 
12. Pauze 
13. Dhr. Knobbe (afvalscheiding) 
14. Rondvraag 
15. Sluiting  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jaarverslag 2017 
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van 
Plaatselijk Belang Oudemirdum. Het lijkt 
nog zo kort geleden dat het vorige is 
geschreven maar tijdsbeleving is voor 
iedereen weer anders. Ook dit jaar was er 
weer sprake van lief en leed, van positieve 
en negatieve zaken en kleine en grote 
gebeurtenissen. 
 
In januari vond de 29e editie van het 
Familie Volleybaltoernooi plaats welke 
opnieuw gewonnen werd door de familie 
Stegenga. Op de 2de plaats eindigde de 
familie Van der Veen en op de 3de en 4de 

plaats respectievelijk de fam. Bosman en 
Veldman.  
In januari vond ook de quiz Het Slimste 
Dorp plaats in Oudega (De Fryske Marren). 
De 5 JEES namen namens Oudemirdum 
deel aan deze quiz. In totaal deden er 9 
dorpen mee en uiteindelijk werden de 5 
JEES vijfde en won Skettens. 
 
Leek het er in eerste instantie op dat 
Koningsdag in 2017 een wat saai karakter 
zou hebben in Oudemirdum, het pakte heel 
anders uit dankzij een aantal enthousiaste 
mensen.

p.a. Kerkstraat 12 
8567 JG  Oudemirdum 

Tel. 0514 750900 
Email. secretariaat@oudemirdum.nl 
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De dag begon met een optocht die zeker de 
moeite waard was om naar te kijken wat 
ook veel mensen hebben gedaan ondanks 
het gure weer. Er was weer een matinee in 
MFC It Klif en voor de kinderen waren er 
allerlei activiteiten georganiseerd. Tot slot 
was er het ‘Brinkfest’, kortom een 
geslaagde dag. 
 
De Oranjevereniging en de Activiteiten 
Commissie hebben jarenlang met veel 
enthousiasme prachtige programma’s 
bedacht en uitgevoerd. Echter het in stand 
houden van besturen is vaak een flinke klus 
en vraagt tijd en creativiteit van mensen. De 
Oranjevereniging kon geen nieuwe 
bestuursleden krijgen waardoor er 
nagedacht werd hoe nu verder. Inmiddels is 
door een enthousiaste groep mensen een 
nieuwe activiteiten club opgericht onder de 
naam Vereniging Oudemirdum Bruist, 
afgekort V.O.B. In It Pompeblêd Hjerst 
2017 kunt u een verslag lezen wat 
uitgebreid ingaat op het ontstaan van de 
VOB en wie er in het nieuwe bestuur zitten. 
We willen de mensen van de 
Oranjevereniging en van de ACO 
ontzettend bedanken voor hun jarenlange 
inzet!  
 
Zomerfestiviteiten…….De Activiteiten 
Commissie had weer een veelzijdig 
programma samengesteld. Optredens van 
“De Hitsingers”, “De Makkumer 
Bluesbrothers, straatartiesten, Shantykoren 
en een Friese avond met Gurbe Douwstra. 
Daarnaast was er voor de jeugd 
kuipjesteken met disco Silver en een 
kinderavond verzorgd door de oudere jeugd 
van Oudemirdum. 
 
MFC it Klif organiseerde in juli en augustus 
weer de zomer bingo's zowel voor de jeugd 
als voor de volwassenen. De avonden 
werden weer goed bezocht en velen gingen 
weer met mooie prijzen naar huis. 
Tijdens de wijkschouw in juni is er weer 
een rondje gemaakt met de gemeente langs 

de knelpunten op het gebied van afwatering, 
losse tegels, slecht onderhouden 
plantsoenen en verkeersveiligheid. De 
gemeente heeft aantekeningen gemaakt en 
pakt zaken op die binnen hun 
mogelijkheden liggen. 
 
In mei vond bij de Hege Gerzen de 
onthulling plaats van een monument ter 
nagedachtenis aan de Poolse bemanning van 
het vliegtuig de Vickers Wellington. Het 
vliegtuig werd in de oorlog neergeschoten 
door een Duitse Messerschmitt, 5 km uit de 
kust van Oudemirdum. Het monument is 
gemaakt van de propellers van het vliegtuig 
en maken een V van vrede. Het was een 
mooie en bijzondere herdenking die ook 
landelijk de aandacht kreeg net als de 
berging van het vliegtuig. 
  
In 2017 bestond Toneelvereniging de 
Snypsnaren 25 jaar. Ter gelegenheid van dat 
heugelijke feit, speelde zij 4 hilarische 
voorstellingen geïnspireerd op de televisie 
serie Loenatik. We kunnen wel stellen dat er 
veel talent aanwezig is bij Snypsnaren, het 
waren prachtige avonden. We hopen ook dit 
jaar weer te kunnen genieten van hun 
optreden. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het 
Pompeblêd een nieuwe look heeft. Het is 
groter geworden en ook de drukkwaliteit is 
verbeterd, met name de foto’s.  
Wij wensen de redactie veel succes toe met 
het samenstellen van het Pompeblêd en 
hopen dat er veel kopij ingeleverd gaat 
worden. 
 
Brink renovatie, tekeningen ed. 
Zoals u wellicht weet wordt de Brink 
gerenoveerd. U, als inwoners van 
Oudemirdum bent in de gelegenheid 
geweest om tijdens een inloopavond 
poolshoogte te komen nemen van het 
ontwerp. Als alles gaat zoals is gepland zal 
de renovatie in 2018 van start gaan. 
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We hebben in november tijdens het jaarlijks 
overleg met de gemeente, weer een aantal 
actuele zaken kunnen bespreken met onze 
wethouder en dorpencoördinator. Dit was 
net zoals andere jaren een goed overleg. 
  
Het nieuwe bestuur van de VOB heeft een 
bijdrage gevraagd en ontvangen voor 
nieuwe kerstversiering op De Brink. Het 
zag er sfeervol uit.  
Ook sfeervol was de kerstwandeling 
georganiseerd door “Kerstcommissie De 
Wâlikker”. Op 21 december was er een 
wandeling door het dorp waar kinderen, 
ouders, pakes, beppes, familie en andere 
belangstellende aan deelnamen. De lichtjes 
langs de wandelroute, Jozef en Maria en een 
echt kindje in de kribbe, de koningen, de 
herders en kerstliederen in de kerk, 
enzovoort. Het was een geslaagde avond, 
kortom voor herhaling vatbaar. 
 
In 2017 is Baukje Hoekstra begonnen met 
het organiseren van koffieochtenden in 
MFC It Klif. Een mooi initiatief dat 1 keer 
per maand op vrijdagochtend plaatsvindt. In 
dit Pompeblêd kunt u vinden wanneer de 
volgende bijeenkomst is. 
 
Zoals het leven is, zijn er ook in 2017 weer 
gebeurtenissen geweest in het kader van lief 
en leed. Een kleine greep uit de mooie 
dingen dit keer: 
Een groot aantal huwelijk jubileums. 
Binnen ons bestuur is er een baby geboren, 
Gerke en Minke werden in 2017 voor de 
derde keer heit en mem, Siebe is de naam, 
ow nee.! dat was eind 2016.. 

Ook was de familie Klompmaker dit jaar 35 
jaar ophaaladres van medicijnen, dat was 
zeker ook een attentie waard. 
 
In 2017 werd na een oproepje in het 
Pompeblêd een groep opgericht om de 
website van Oudemirdum te verfrissen. Op 
19 oktober 2017 kwamen die voor het eerst 
bij elkaar en werd besloten om de nieuwe 
site te lanceren tijdens het oud en nieuw 
feest. Dat is gelukt. 
Evenementen en nieuwsberichten staan 
centraal op de website, het is de bedoeling 
om zoveel mogelijk activiteiten te blijven 
plaatsen, zodat bezoekers regelmatig 
terugkomen om te kijken wat er zoal te doen 
is. Niet alleen voor de inwoners van 
Oudemirdum erg handig, maar ook voor 
toeristen en andere geïnteresseerden. 
Natuurlijk staat er ook andere interessante 
info op de nieuwe website. 
 
Als afsluiter van 2017 was er natuurlijk het 
oud en nieuw feest, wat voor de tweede 
maal op rij een keurig georganiseerd feest 
was. ‘s Middags beginnend met een heuse 
oudejaarsloop met aansluitend heerlijk 
stamppot buffet in het dorpshuis. ‘s Avonds 
een schitterende conference van onze eigen 
dorps cabaretier Henk Landsheer en daarna 
professioneel vuurwerk en daarnaast nog 2 
ouderwets grote vuurtjes in de Lege Leane. 
Het carbid schieten leek eerst geen 
doorgang te vinden, dit in verband met de 
zondagsrust, maar uiteindelijk is er besloten 
om het toch wel door te laten gaan. Dit werd 
zeer op prijs gesteld door de jeugd. 
Al met al, een geslaagd oud en nieuw. Op 
naar het volgende jaar!

 
 
 
 
 
  

0514850466 
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                                                                    Notulen ledenvergadering  
                                                                          20 maart 2017 
 
 
1. Opening 
Onze voorzitter J. Stegenga opent de vergadering van Plaatselijk Belang (PB) met een woord 
van welkom, en vraagt een moment van stilte om het overlijden van onze vorige voorzitter 
Marianne Visch te gedenken. Ons erelid P. Pietersma word bijzonder welkom geheten.  
Ook een bijzonder welkom voor dhr. Veltman (wethouder), dhr. Hebing (wijkagent), dhr. 
Knobbe (Dorpen Coördinator) Ruurd Zijlstra (wijkbeheerder) 
Afmeldingen zijn binnengekomen van dhr. J. Twijnstra. 
 
2. Mededelingen 
- De voorzitter legt uit dat wij om diverse redenen deze keer in het MFC vergaderen. 
- We hebben besloten geen verloting meer te houden in de pauze. 
- Er is een voorlichting avond geweest over de duizend-ogen app en over de zendmast op het  
   sportterrein, het aantal belangstellenden was mager. 
- Een woord van dank aan de redactie van het Pompeblêd, het ziet er de laatste uitgaven zeer  
  gelikt uit. 
- De presentielijst gaat rond; graag even tekenen.  
 
3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  
 
4. Notulen jaarvergadering 2016 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 2016 worden voorgelezen door Tine 
Bandstra, er zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen. 
 
5. Jaarverslag 2016 
Het jaarverslag over 2016 wordt voorgelezen door Gerke Walinga, hierop zijn geen vragen of 
opmerkingen. 
 
6. Financieel verslag 2016 
Onze beoogde nieuwe penningmeester doet verslag, het financiële overzicht ligt op tafel, 
hierop zijn geen vragen of opmerkingen. 
 
7. Kascommissie 
De kascommissie bestaat uit de heren Mijs Bruinsma en Hylke Bandstra. Mijs Bruinsma doet 
ons verslag van de controle, de boeken zagen er weer tip top uit en er zijn geen 
onregelmatigheden ontdekt. De voorzitter stelt de vergadering daarom voor om de 
penningmeester decharge te verlenen. Dit wordt door de vergadering bevestigd. 
Dank voor de kascommissie en onze penningmeester. 
 
8. Benoemen nieuw lid kascommissie 
De voorzitter bedankt Mijs Bruinsma voor de bewezen diensten. Ike Tine Andela stelt zich 
beschikbaar om in de kascommissie zitting te nemen, de vergadering gaat hiermee akkoord. 
De kascommissie voor volgend jaar bestaat dus uit Ike Tine Andela en Hylke Bandstra. 
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9. Buurtagent D. Hebing 
Als aanvulling op de 1000 ogen app gaat de politie steeds meer gebruik maken van camera 
beelden van ondernemers en particulieren. Hiermee kan de politie na een misdrijf vaak de 
criminelen achterhalen of hun vluchtroute vaststellen. De politie vraagt dan ook om, als u in 
het bezit bent van een camera die de beelden opneemt, u te melden bij de politie zodat deze de 
camera kan opnemen in hun bestand en indien nodig de beelden kan bekijken. Meer info hier 
over op www.politie.nl en dan kijken bij “Camera in beeld”. 
 
Vanuit de zaal krijgt de heer Hebing de vraag waarom er zo weinig teruggekoppeld word na 
een melding. Dhr. Hebing zegt dat dat zeker niet de bedoeling is, standaard word binnen 14 
dagen contact opgenomen met de melder. Maar ook dat blijft mensenwerk. 
 
10. Dhr. Klaas Knobbe (dorpen coördinator van de gemeente)  
Herinrichting Brink; zodra de plannen bekend zijn worden deze getoond op een nader tijdstip 
te beleggen infoavond. 
Aangaande het fenomeen “Culturele Hoofdstad”, wat de hele provincie aangaat, meld dhr. 
Knobbe dat er voor initiatieven welke hier mee van doen hebben een tegemoetkoming in de 
kosten kunnen krijgen van de gemeente. 
Ook voor inwoners initiatieven is er een potje. 
Meer info is te verkrijgen bij dhr. Knobbe. 
 
11. PKN-ONS 
Dhr. Lucas Westra doet als voorzitter van de kerkenraad van de PKN-ONS een paar 
mededelingen. 
Dominee Osinga nadert de pensioen gerechtigde leeftijd en men is op zoek naar een 
vervanger. 
Van de drie kerken in de kerkelijke gemeente zijn die van Oudemirdum en Sondel reeds 
opgeknapt. Die van Nijemirdum gaat binnenkort opgeknapt worden. 
 
12. Oranjevereniging 
De Oranjevereniging in Oudemirdum is op sterven na dood. 
Het is jammer dat er geen mensen bereid zijn om in dit bestuur te stappen. 
Toch is er een ploegje mensen in geslaagd om op koningsdag een programma in elkaar te 
draaien. Hopelijk komt men hier massaal op af, ook het MFC is open op die dag en is er weer 
een matinee.  
 
13. Bestuursverkiezing 
We zijn dit jaar vanwege het vertrekken van drie bestuursleden naar een bezetting van zeven 
personen gegaan, dit lijkt ons voldoende. Echter om op 7 personen te komen hadden we wel 
één nieuw bestuurslid nodig. Omdat één van de vertrekkende bestuursleden onze 
penningmeester was zijn we op zoek gegaan naar iemand die deze post over wilde nemen, we 
hebben Anke Heemskerk daartoe bereid gevonden en we hopen dat de vergadering hiermee 
akkoord gaat. Anke wordt door de vergadering met unanieme stem aangenomen. 
 
12. Rondvraag 
- Dhr. G. Schra is blij dat koningsdag toch gevierd gaat worden in Oudemirdum en hoopt op 
een goede opkomst bij o.a. de optocht en matinee. Ook vraagt hij de gemeente of die iets aan 

http://www.politie.nl/
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beide vervallen panden op de brink kan doen. Dhr. Knobbe legt uit dat zolang de veiligheid 
niet in het geding is de gemeente niets kan doen. 
 
- Dhr. D. Walinga beklaagt zich over de plek waar tegenwoordig de containers neergezet 
moeten worden, dit is bij de trottoirband op en dat is met een volle container eigenlijk niet te 
doen. Dhr. Knobbe bied aan om na de vergadering met dhr. Walinga naar een oplossing te 
kijken. Vervolgens vraagt dhr. Walinga waar de fruitbomen terecht gekomen zijn die in ons 
dorp geplaatst zouden worden.  
. 
- Dhr. B. Schotanus vindt dat Oudemirdum ’s avonds vol staat met auto’s en dat er weinig 
parkeerruimte is, een oplossing zou volgens hem zijn om de auto’s een kwartslag te draaien. 
 
- Dhr. K. Ofringa vraagt zich af of de gemeente een beleid heeft in het vaststellen van de 
maximum snelheid in de diverse dorpen. 
Wethouder meldt dat de gemeente dat zeker heeft maar de stem en wens van de verschillende 
dorpen zwaar laat meewegen. 
 
13. Pauze! 
 
14. Gastspreker Piet Pietersma 
Na de pauze laat Piet ons een 50 tal dia’s zien uit de collectie van Dommi Visser. 
Dit leidt tot diverse ‘ach’s’ en ‘oh ja’s’ uit de zaal. 
 
15. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde wordt een ieder bedankt voor zijn of haar bijdrage en wenst de 
voorzitter een ieder wel thuis. 
 
Notulist, Catharinus de Jong. 
 
 
Secretaris T. Bandstra                                                      Voorzitter J. Stegenga 
 
………………………..                                                     ………………………… 
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  De Wâlikker klapt uit de school 

klapt uit de school… 
 

Nieuws van de leerlingenraad 
Onze school heeft een leerlingenraad van 6 kinderen, twee leerlingen uit groep 6,  
2 uit groep 7 en 2 uit groep 8. De leerlingenraad komt 4x per jaar bij elkaar en gaat 
dan met de schoolleider in ‘vergadering’ om schoolse zaken en eventuele wensen 
vanuit de leerlingen te bespreken. De laatste keer ging het over o.a. het fietsenhok, 
het voetbalveld, de open dag voor alle nieuwsgierige dorpsbewoners en de 
ideeënbus. In de bus voor ideeën kunnen alle leerlingen een goed plan of wensen 

deponeren en die worden dan 
besproken in de raad.  
 
Knutselmiddag  
Elke vrijdagmiddag wordt er in 
de bovenbouw (groep 5 t/m 8) 
geknutseld op de Wâlikker, 
samen met hulpvaardige ouders, 
pakes/beppes of vrijwilligers. De 
knutsel werkjes lopen uiteen van 
kleien, verven, borduren, 
knippen/plakken, papier-maché et 
cetera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lijkt het u leuk om ook eens te komen helpen?  
Kom dan bij ons langs op school! Wij knutselen  
vanaf 12:30 tot 14:00 uur. Ook als u een leuk  
knutselidee heeft, bent u van harte welkom!  
 
Hartelijke groet van Anja de Jong en Esther Hylkema  
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Beste inwoners van Oudemirdum, 
In februari werd er, huis aan huis, gevraagd of u ook geraniums 
of fuchsia’s wilt bestellen bij NOK, de plaatselijke sportclub.  
Deze plantjes worden dan halverwege mei persoonlijk bij u 
bezorgd. In sommige straten zijn er geen vrijwilligers, daarom 
mag u het ook via het bestelformulier doen. 

           U steunt dan de SV NOK, Bij Voorbaat Dank! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sportvereniging NOK 
Bestelbon  

 
Aantal  soort    prijs p/st 

 
……… Fuchsia    € 1,75 (3 voor € 5,00) 

     
……….   {rood  
 
…….… Geranium {wit            € 1,75 (3 voor € 5,00) 
 
……….   {roze 

 
Naam………………………Adres…………………………Plaats………………… 
 
O   ja, betaald t.w. €………..                  O   nee, niet betaald 
In een paar wijken wordt niet opgevraagd, daarom dit formulier in het Pompeblêd.  
U mag het inleveren tot 30 april 2018 bij Jolly Stegenga Ruiter, Roune Leane 9 of 
telefonisch doorgeven 0514571852 of mailen: jappiejolly@ziggo.nl 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SponsorKliks 
Sinds kort kun je via de website van de afdeling voetbal werken met SponsorKliks. 
Bestel je online wel eens iets? Bijvoorbeeld bij Zalando, Mediamarkt, BeterBed, 
Wehkamp, Bol.com enzovoort. Je kunt dit ook via de website afdeling voetbal doen: 
https://www.svnok.nl/311/voetbal/. Het kost jou niets meer, maar levert de afdeling 
voetbal veel geld op. Wij krijgen namelijk een percentage commissie. Kijk eens op de 
site, er staan nog veel meer webwinkels bij. Voor jou een kleine moeite, maar levert 
ons geld op.  
Bedankt namens het bestuur 
  

mailto:jappiejolly@ziggo.nl
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Website oudemirdum.nl 
Tijdens de jaarwisseling is de vernieuwde website oudemirdum.nl gelanceerd. De redactie 
van de website wil met de website informatie bieden voor de inwoners en bezoekers van 
Oudemirdum. De website heeft een eigentijds jasje gekregen en er is prominente aandacht 
voor evenementen en nieuws. Wel is het belangrijk dat de website up-to-date blijft. Zo blijft 
het aantrekkelijk voor de bezoekers om regelmatig eens een kijkje op de site te nemen. Om de 
website up-to-date te houden, heeft de redactie u ook nodig. Laat ons daarom weten wat u 
van de site vindt. Doe verbeteradviezen en misschien wel het belangrijkste: breng nieuws én 
nieuwe evenementen aan. Dit kan eenvoudig via de website: ga naar de homepage 
(oudemirdum.nl) en scrol naar beneden. Daar vindt u de buttons ‘Contact’ en ‘Nieuw 
evenement’. Vanaf daar wijst het zich vanzelf. De redactie pakt snel uw input op en verwerkt 
dit op de site. 
 
Natuurlijk hebben we zelf ook nog wel een aantal verbeteringen die we nog door moeten 
voeren, maar vanaf nu is uw inbreng zeer gewenst. 
 
Dus laat van u horen. Alvast bedankt! 
 
De redactie van oudemirdum.nl 
 
 
 

Herinrichting Brink 2018 
 

We weten het inmiddels allemaal: De 
Brink gaat in 2018 op de schop en 

flink ook! In eerste instantie was het de 
bedoeling om dit voor het hoogseizoen 

op te pakken. Helaas gooide de (te) 
lange levertijd van de bestrating roet in 

het eten. Men kan niet garanderen dat 
voor de zomer de klus geklaard is. Om 

niet het risico te lopen op ‘een 
bouwput in de bouwvak’ is in overleg 
met Gemeente, Plaatselijk Belang en 

ondernemers besloten om pas te starten 
na de zomer. Eind september/begin 

oktober staat nu de herinrichting van 
de Brink ingepland.  

 

 
 

Voor meer informatie kunt u altijd 
kijken op de website van De Fryske 
Marren: 
www.defryskemarren.nl/publicaties/he
rinrichting-de-brink-in-
oudemirdum_43994/.

  

http://www.defryskemarren.nl/publicaties/herinrichting-de-brink-in-oudemirdum_43994/
http://www.defryskemarren.nl/publicaties/herinrichting-de-brink-in-oudemirdum_43994/
http://www.defryskemarren.nl/publicaties/herinrichting-de-brink-in-oudemirdum_43994/
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Bericht van de MEI 
Het is alweer een tijd geleden dat u iets 
hebt gehoord over de MEI. Daarom even 
ter herinnering (en voor de nieuwe 
inwoners van Oudemirdum en 
Nijemirdum): MEI staat voor 
‘Mardummer Energie Initiatief’ en houdt 
zich bezig met energie-initiatieven in 
Nijemirdum en Oudemirdum. In het 
bijzonder hebben we ons beziggehouden 
met het onderzoek naar de mogelijkheden 
tot het oprichten van een windmolen voor 
de opwekking van elektriciteit voor beide 
dorpen. We hadden een locatie voor de 
molen, de financiering zou mogelijk zijn. 
Ook hebben we een enquête gehouden 
onder de bevolking om de draagkracht te 
bepalen. Dit op aanraden van de gemeente 
om de kans van slagen te vergroten. Circa 
80% van de bevolking bleek achter onze 
plannen te staan. Des te groter was onze 
teleurstelling dat de overheid het daarna 
liet afweten. De kans op het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen bleek 
nihil. De redenen daarvoor zal ik u 
besparen, maar wie in de krant de strijd 
van het dorp Reduzum volgt om de 
bestaande molen te updaten, weet genoeg. 
Het lijkt op het oude gevecht van Don 
Quichot tegen de windmolens. 
Wij zijn dit gevecht niet aangegaan, in 
afwachting van een andere politieke wind 
na de verkiezingen. De plannen leven nog 
steeds. 
Ondertussen heeft zich een andere 
ontwikkeling voorgedaan. Bij de 
‘Betonpleats’ wordt een nieuwe schuur 
gebouwd, en het dak daarvan wordt belegd 
met zonnepanelen. Jan Westra heeft ons 
(de M.E.I.) aangeboden hierin deel te 
nemen. De opbrengst van de zonnepanelen 
zou dan ten goede kunnen komen aan de 
deelnemers uit de dorpen. Heel in het kort 
komt de regeling erop neer dat de 
deelnemers zonnepanelen aanschaffen via 
een zogenaamde Energiecoöperatie. De 
deelnemers krijgen daarvoor terug: een 

korting op de energiebelasting van circa  
€ 0,10 per KWh. tot maximaal het 
verbruik per jaar. 
Een rekenvoorbeeld (globaal): Het 
gemiddeld jaarverbruik van een gezin 
bedraagt 3.000 KWh. U kunt dus 
maximaal terugverdienen 3.000 x € 0,10 = 
€ 300,- per jaar. Voor de aanschaf van de 
panelen bent u ongeveer € 5.000,- kwijt. 
Het rendement op het geïnvesteerde 
bedrag is dan 6%. Bij de bank ontvangt u 
op dit moment minder dan 1%. 
Dit sommetje is heel globaal en bedoeld 
als voorbeeld en indicatie. U mag mij daar 
nooit op aanspreken. Uiteraard zijn er een 
heleboel regeltjes en voorwaarden aan 
verbonden. Wat misschien wel het 
belangrijkste is dat op deze manier de 
opbrengsten van de energie die we in onze 
eigen regio groen opwekken ook in de 
regio blijven, en niet via de grote 
energieleveranciers naar het buitenland 
verdwijnt. Om dit project meer body te 
geven kunnen ook inwoners van 
omliggende dorpen er aan meedoen (de 
zogenaamde Postcoderoos). Mogelijk 
kunnen we dan ook de beschikking krijgen 
over meer plaatsen voor zonnepanelen. 
 
Dit schrijven is uitsluitend bedoeld om de 
eventuele belangstelling voor dit project te 
peilen in onze dorpen. Bij voldoende 
belangstelling moeten we proberen dit van 
de grond te krijgen. Daarom vragen we u, 
als u interesse hebt, dit aan ons te melden. 
U kunt dit voor Oudemirdum doen bij: 
Anton van der Meer:  
e-mail:aavdmeer@live.nl   
telefonisch: 0514571362 
Voor Nijemirdum bij:   
Jaap Douwe Bokma   
e-mail: jaapdouweb@gmail.com 
telefonisch: 0622546811 
 
Mocht u belangstelling hebben lid te 
worden van onze commissie, dan kunt u 
zich bij genoemde personen aanmelden. 
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Puzzelcompetitie 2017 
Beste puzzelaars, het puzzeljaar 2017 is weer voorbij gevlogen en in dit boekje vindt u alweer 
de eerste puzzels van 2018. Als gewoonlijk weer een grote kruiswoordpuzzel en een pittige 
Sudoku. We hopen dat het gebruik van ander papier vanaf de vorige editie goed bevallen is. 
We hebben er in ieder twee nieuwe inzenders bij. Of dat van het papier komt, weten we niet, 
maar we zijn wel blij met nieuwe deelnemers. Welkom!  
 
Naar goed gebruik, zullen tijdens de komende jaarvergadering van Plaatselijk Belang ook 
weer de prijswinnaars bekend gemaakt worden van het afgelopen puzzeljaar. In de 
zomereditie vindt u de namen van de gelukkigen terug. Voor de volledigheid willen we nog 
graag vermelden dat iedere deelnemer kans maakt op een prijs.  
De oplossing van de Winter Kruiswoordpuzzel is: ‘INFRAROOD’. Iedereen had dit juist en 
dat geldt ook voor de Sudoku. De oplossing van de Sudoku staat op de pagina hiernaast.  
 
Wij wensen u weer veel puzzelplezier! De redactie 
 
De eindstand van de Kruiswoordpuzzel 2017 
5 punten 
Mevr. B. Hospes, De Ikebosker 29 
Mevr. S. Kuiper - Prins; Liemdobben 8 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Dhr. J.C. Pels; Kwikkebei 4 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
10 punten 
Mevr. B. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
15 punten 
Mevr. B. Oldenhage, Jan Schotanuswei 58 
Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3 
Dhr. K.L. van Ommen, Lege Ln 25 
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55 
Mevr.  B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 
20 punten 
Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4 
Mevr. J. Bouma - Stegenga, Stobberoeier 5 
Dhr.   G.  v.d. Goot, Skouleane 1 
Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 
Dhr. G. Kelderhuis, Gaestwei 25 
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 
Mevr. A. Klompmaker, Ikebosker 27 
Dhr.   F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, Flechtrd 14 
Mevr.  A. Schotanus - Muizelaar, 
Oude Balksterweg 4 

Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr.  M. Temming - van Tol, Flechtreed 49 
Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 
Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Ikebosker 11 
 
De eindstand van de Sudoku 2017  
1 punt 
Mevr. B. Hospes, De Ikebosker 29 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
2 punten 
Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
3 punten 
Mevr. A. Abma – Posthuma, Flechtreed 16 
Mevr. B. Oldenhage, Jan Schotanuswei 58 
Dhr. K.L. v. Ommen, Lege Leane 25 
Dhr.     P. Plantinga, De Flechtreed 55 
Mevr.   H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 
4 punten 
Dhr.   P. de Jong, Liemdobben 9 
Dhr. G. Kelderhuis, Gaestwei 25 
Mevr.  A. Klompmaker, Ikebosker 27 
Dhr.     F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Dhr.     R. Liefhebber, De Flechtreed 14 
Dhr.     P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. G. Witteveen, Ikebosker 11 
Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 mei 2018 bij:  
Jelle Twijnstra; Jan Schotanuswei 9; 8567 LA Oudemirdum  

 Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Winter Sudoku  

   
 
 
 

 
Voor onze jonge lezers
Kleurplaat 
Deze keer werden de kleurplaten ingeleverd bij Bloemenhandel Pluk. Er zijn zeven 
kleurplaten ingeleverd. Alle inzenders mogen een prijsje ophalen: 
Niek Muizelaar, 6 jaar 
Jildou Feenstra, 4 jaar 
Marrit Smink, 3 jaar 
 
De kleurplaat uit dit lenteboekje kun je inleveren bij Tegendraads Breimode. De kleurplaat 
vind je een paar bladzijden verderop.  
       
 

4 1 9 8 7 6 2 3 5 
5 8 7 2 3 1 4 6 9 
6 2 3 4 5 9 7 8 1 
9 3 8 5 2 7 6 1 4 
1 6 4 3 9 8 5 2 7 
7 5 2 1 6 4 8 9 3 
3 4 6 9 8 5 1 7 2 
2 7 1 6 4 3 9 5 8 
8 9 5 7 1 2 3 4 6 
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LENTEPUZZEL 2018 (5 punten) 
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Wist u dat? 
- De kerstloop van de Wâlikker goed is ‘belopen’ door vele Oudemirdumers en omwonenden 
- Henk Landsheer zich weer in de schijnwerpers confereerde op oudjaars avond? 
- Hij werd bij gestaan door de Vocal Roses die met oorkleppen op ‘The sound of Silence’ ter   
  gehore brachten…Dit misschien kwam door het lawaaiige ‘skoft’… of toch door de laag  
  overvliegende vliegtuigen uit Lelystad… 
- Het jaar spectaculair werd uit geknald op de Brink? 
- De Marderhoek dekking moest zoeken? 
- Het Nieuwe jaar gelijk goed is in gefeest in ‘ons’ Nieuwe Nostalgie 
- Het nieuwe grandcafé er sfeervol en ‘smûk’ op vooruit is gegaan. 
- Dit niet alleen te danken is aan de nieuwe eigenaar, maar zeker ook aan zijn wederhelft. 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
- De oudjaarsloop, Nieuwjaars wandeling en Nieuwjaars BBQ geslaagd waren, 
- We volgend jaar voor nog meer deelname gaan. 
- Op 26 januari het programma rondom de culturele hoofdstad van start ging met een  
  verhalenproject in de hele provincie?  
- De opening van ‘ús culturele haadstêd’ op 26 januari met veel bezoekers op de Brink is  
   beleefd. 
- Er prachtige (oude) verhalen de ronde deden. 
- Dat er in de gemeente Fryske Marren 5 musea deelnamen aan dit evenement en Mar & Klif  
  in Oudemirdum hier één van was? 
- Het verhaal werd verteld door Goasse Hylkema? 
- Dat er ruim 350 bezoekers waren. 
- Het een sfeervolle en bijzondere avond was? 
- Hiervoor speciale dank voor Mar & Klif en Grandcafé de Nostalgie 
- Dat u op de website www.friesland.nl het gehele programma rondom  
  Leeuwarden Friesland 2018 Culturele hoofdstad kunt vinden? 
- Het biljart toernooi in de Nostalgie (voorheen in het MFC) ook weer een   
  groot succes was 
- Deze gewonnen is door A-klasse: Arjen Wiersma, B: Baukje Bandstra,  
  C: Gerarad Bekius (Joure) en D: Jelte Draijer (Nijemirdum) 
- Snypsnaren weer met een spannend stuk op de planken staan? 
- De speeldata 10,11 en 17 maart zijn? 
- U allen tegemoet gaat met onze nieuwe VOB organisatoren! 
  

http://www.friesland.nl/
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Arjen Wiersma en Baukje Bandstra 
pakken biljarttitels 
Voor de zevende keer werd weer het Open 
Oudemirdumer Biljartkampioenschap 
Libre georganiseerd. In no-time waren de 
ruim 100 plekken opgevuld en kon men 
naar hartenlust biljarten. 
Dit jaar voor het eerst in 
een nieuwe opzet! 
Ten eerste natuurlijk de 
locatie. In een geheel 
vernieuwd Grand Café De 
Nostalgie mochten de 
biljartliefhebbers hun 
kunsten vertonen in een 
prachtige biljartarena, 
waarin drie tafels stonden 
opgesteld. Ook nieuw dit 
jaar was de 
klassenindeling. De A-
groep speelde t/m 0,600 gemiddeld. B-
spelers zaten tussen 0,600 – 0,900; de C-
groep tussen 0,900 – 1,500 en de D-groep 
was in staat om boven de anderhalf te 
spelen. In de lagere klassen was het vooral 
“Oudemirdum” wat de klok sloeg. In de 
A-groep roerde de jeugd zich 
nadrukkelijk. Ido Bouma, Martin Kramer 
en Arjen Wiersma kwamen tot de beste 
vier. Het kwartet werd gecompleteerd 
door Tiny Jaarsma. Uiteindelijk trok Arjen 
Wiersma aan het langste eind en werd 
kampioen. In de finale won hij van Martin 
Kramer met 8-14 in 22 beurten. Wiersma 
pakte ook nog vele extra prijzen:  

kortste partij in 7 beurten, hoogste serie 
van 5 (is 63% t.o.v. zijn gemiddelde) en de 
beste jeugdspeler. In de B-klasse ook een 
spannend gebeuren. Drie Jannen en een 
dame gingen de strijd met elkaar aan in de 
halve finales. Jan Hoekstra won van Jan 
Stienstra met 16-9 en Baukje Bandstra 

won van haar broer(tje) Jan met 16-11 in 
maar 10 beurten. De finale was spannend! 
Uiteindelijk was het Baukje die de finale 
won. Met 16-13 in 25 kon de vlag in de 
top! In de C-klasse werden dorpsgenoten 
Ulco de Kroon en Minne Andela 
uitgeschakeld vlak voordat de 
hoofdprijzen werden uitgedeeld. Vooral 
laatstgenoemde speelde een spannende pot 
die op slechts één puntje werd verloren. 
Kampioen in deze klasse werd Gerard 
Bekius (Joure). Hij won de finale van 
routinier Douwe de Vries uit Woudsend. 
De koningsklasse (D) werd een prooi voor 
oud-Oudemirdumer Jelte Draijer. De 
immer kalme inwoner van Nijemirdum 

versloeg de ene na de andere 
gelouterde biljarter. Hylke Soeten 
(Lemmer) en Jan Dijkstra 
(Bolsward) moesten het in de 
poulefase ontgelden. Ook de 
finale mondde uit in een 
overwinning in stijl. Met 32-15 in 
slechts 11 omlopen won hij van 
Petrus de Vreeze uit Bakhuizen. 
Daardoor mocht hij zich kronen 
tot algeheel kampioen. Een 
prachtig weekend  
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rin menig jong talent werd gespot.  
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Ald & Nij yn Aldemardum 
Het ligt alweer ver achter ons, maar het was weer prachtfeest tijdens de jaarwisseling. Een 
compleet programma en voor ieder wat wils. ’s Middags eerst natuurlijk weer het traditionele 
carbidschieten. En in de middag terug van weggeweest: de Oudejaarsloop! Zo’n 30 
deelnemers (incluis kids) trotseerden het frisse weer om een rondje door het bos te lopen. 
Veel positieve reacties, dus daar komt hopelijk wel een vervolg op de komende jaren. Daarna 
genieten van een stamppotbuffet in het MFC. In de avond wegens het grote succes van vorig 
jaar weer de 
Oudejaarsconference. 
Uiteraard met in de 
hoofdrol Henk 
Landsheer. Hij maakte er 
weer een mooie show 
van, waarbij menig 
Oudemirdumer niet werd 
gespaard. Dit keer kreeg 
hij muzikale steun van de 
Vocal Roses, wat zorgde 
voor een extra dimensie. 
Om nog even van de 
show na te genieten kon 
men langs een verlicht pad richting de brink lopen. Daar was weer een prachtig stuk 
vuurwerk te zien. Tot slot was het nog lang gezellig in de gerestylde Nostalgie. Onder 
muzikale begeleiding van DJ Piet Salverda werd het weer een latertje... Ook op Nieuwjaardag 
was er nog een activiteit: heerlijk wandelen door het bos onder begeleiding van oud-
boswachter Goasse Hylkema en daarna BBQ-en in Boschlust.  
 

Zijn er mensen die de Oudejaarsconference niet live hebben bijgewoond, maar toch 
nieuwsgierig zijn? U kunt een DVD van de show bestellen bij Anton van der Meer. De kosten 

bedragen slechts € 3,-. Graag contact opnemen via 0514-571362. 
------------------------------------------------------------ 

 
Begrafenisvereniging ‘Memento Mori’ Oudemirdum 
Wil bij U het onderstaande graag onder de aandacht brengen: 
De Oudemirdumer begrafenisvereniging, opgericht in 1914, is net als vele andere 
begrafenisverenigingen, al meer dan 100 jaar oud. De vereniging verzorgt de begrafenissen 
voor leden en niet-leden, meestal dorps- of oud-dorpsbewoners.  
 
Omdat de tijden veranderen zou het in de toekomst door wettelijke maatregelen zo kunnen 
zijn dat de vereniging alleen nog voor leden de begrafenis mag verzorgen. Niet leden zijn dan 
aangewezen op een commerciële uitvaartverzorger en deze zijn zakelijker en kunnen tot wel 
40% tot 50% duurder zijn. 
 
Daarom dit bericht / deze oproep om te overwegen om lid te worden van de vereniging. of als 
U al lid bent om na te gaan of uw kinderen als lid zijn aangemeld. (Kinderen tot 18 jaar zijn 
gratis.) Voor nadere informatie of om lid te worden kunt u Tinus Muizelaar (Roune Leane) 
benaderen op 0653646603.  
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Niet te missen in je keukenkast + Recept 
Je herkent het vast wel. Op een gegeven moment heb je een aantal vaste recepten die altijd 
goed in de smaak vallen en die je daarom wekelijks weleens op tafel zet. Maar... na de vijfde 
keer in een korte tijd heb je daar ook wel weer genoeg van. Hoe kun je blijven variëren met je 
eten, zonder dat het teveel moeite kost? Het geheim: *tromgeroffel* Kruiden! Voeg 
verschillende kruiden toe, wissel af en maak de heerlijkste combinaties. Tover je basic 
maaltijd weer tot een heerlijk wereldgerecht. Hieronder hebben we 2 verschillende soorten 
kruiden toegelicht, die wij niet meer kunnen missen in de keuken. 

Zwarte peper  
Waarschijnlijk heeft bijna iedereen wel zwarte peper in zijn/haar keukenkastje staan. Maar 
weet je ook wat de voordelen daarvan zijn? Zwarte peper werkt bevorderend bij klachten als 
slapeloosheid, verteringsproblemen, kiespijn en ontstekingen. Ook kun je met zwarte peper de 
werking van kurkuma met 2000% versterken. 

Kurkuma 
Kurkuma is ook een erg fijne kruid en komt oorspronkelijk uit India en is erg goed tegen 
dementie, overgewicht en ontstekingen. Ontstekingen zoals bijvoorbeeld bij reumatische 
klachten. Daarnaast kun je kurkuma in bijna alle gerechten wel toevoegen. Pas wel op dat je 
niet morst... je krijgt het niet gemakkelijk uit je kleren! 
 
Recept ‘Golden Milk’ van Rens Kroes (Ja, de zus van ;))  
Benodigdheden voor 1 mok: 

- 300ml kokosmelk 
- 1tl kurkuma 
- 1 kaneelstokje of ½ tl gemalen kaneel 
- ½ kardamonpoeder, of 4 peulen 
- snufje zout 
- mespuntje gemalen zwarte peper 
- 1tl gemberpoeder 
- 1tl honing, optioneel 

Verwarm de melk in een steelpannetje en voeg de kruiden toe. Laat 5 minuten sudderen en roer 
af en toe. Giet vervolgens het drankje door een zeefje in een mok en knijp er voor de zoetigheid 
wat honing in. Enjoy :) 
 
Heb jij een prangende vraag die je graag beantwoord wilt hebben? Bijvoorbeeld is biologisch 
écht beter en/of ben je benieuwd naar hoe een allergie kan ontstaan? Mail één van ons en 
wellicht beantwoordden we jouw vraag de volgende keer! 
 

Rachel     & Conny Hibma 
Voedingscoach    Orthomoleculaire Patissier 
Toegepaste Psycholoog   Epigenetische Therapeut 
info@foodyourthought.nl  info@conjes-patisserie.nl

  
  

mailto:info@foodyourthought.nl
mailto:info@conjes-patisserie.nl


  

 
30 

 
 
 
  



  

 
31 

Oudemirdum onderneemt 

 
Jewelery for your home 

Lara Daas (24 jaar) heeft samen met haar 
partner, Rients Wijbe Plantinga, afgelopen 
jaar het huis op de Brink 18 (18 en 20) 
gekocht. Hier woonde eerst mevrouw 
Twijnstra. Ze wonen er komende zomer 
alweer een jaar. De geplande verbouwing 
doen ze stapje voor stapje. Ze wonen zo 
lang op de bovenverdieping. 
Tijdens de buurt- en kennismakingsborrel 
vertelde Lara al vol trots over de 
woonaccessoires die ze maakt van 
voorwerpen uit de natuur: fossielen, 
mineralen en edelstenen. Ze heeft van deze 
hobby haar werk gemaakt en heeft haar 
eigen bedrijf opgezet. Een gat in de markt? 
De website www.laradaas.nl ziet er in ieder 
geval veelbelovend uit! 
Ik interview Lara bij mij thuis aan de 
keukentafel. Ze zit midden in de 
verbouwing en ze ‘kamperen’ op de 
bovenverdieping waar één van de 
slaapkamers fungeert als woonkamer. ‘Mag 
het interview ook bij jullie thuis Linda, het 
hele huis ligt hier nog overhoop?’. 
Uiteraard mag dat. Zo gezegd zo gedaan. 
Lara, je bent geboren in Zaanstad. Toen je 
vier jaar was ben je verhuisd naar 
Oudemirdum. Tussendoor gestudeerd en 
met je vriend/partner Rients Wijbe een tijd 
in Bolsward gewoond. Blij om weer terug te 
zijn?. 
Klopt. Ja, ik heb inderdaad vanaf mijn 
vierde in Oudemirdum gewoond, zat als 
kind op basisschool de Wâlikker. Mijn 
verder jeugd heb ik hier in Oudemirdum 
doorgebracht. Mijn ouders wonen ook nog 
steeds in Oudemirdum. Later heb ik 
gestudeerd in Wageningen en daar een jaar 
gewoond. Toen ben ik samen met Rients 
Wijbe verhuisd naar Bolsward en nu 

inderdaad weer terug in Oudemirdum. Het 
bevalt ons hier erg goed! 
En Rients Wijbe? Hij is van origine een 
Balkster, toch? 
Ja inderdaad. Rients Wijbe wilde eigenlijk 
niet terug naar Balk. Hij houdt van het 
dorpse, de gezelligheid in de buurt, de 
mooie omgeving en de kroeg op 
loopafstand. Dus vandaar de keuze voor 
Oudemirdum. 
Rienst Wijbe werkt bij MHI Vestas. Een 
windmolenbedrijf. Hij vaart vanaf Oostende 
naar het windmolenpark Blighbank, 40 km 
uit de kust gelegen in zee. Hij onderhoudt 
de windmolen, lost storingen op enzovoort. 
Hij is 2 weken achtereen op zee en dan 2 
weken thuis. Die 2 weken die hij weg is kan 
ik me volledig richten op mijn bedrijf. 
Wanneer hij weer thuis is gaan we verder 
met de verbouwing. 
Even terug naar jou Lara…. Je bent je eigen 
bedrijf begonnen in woonaccessoires 
gemaakt van fossielen, edelstenen en 
mineralen. Verrassend. Hoe is dit zo 
gekomen?  

  
Vanaf jongs af aan spaar ik al stenen. Die 
bewaarde ik in een door mijn vader 
gemaakte vitrinekastje. Ik was en ben nog 
steeds gefascineerd door al het moois wat 
de natuur te bieden heeft. Vanaf m’n 
twintigste ongeveer, ben ik bezig te 
ontdekken hoe ik deze voorwerpen op een 
kunstzinnige manier kan verwerken tot iets 
moois. Ook heb ik altijd al interesse gehad 
in stijlen en interieur. Dus het ontwerpen 
van woonaccessoires gemaakt van deze 
prachtige voorwerpen uit de natuur was een 
logisch gevolg.  



  

 
32 

 
  



  

 
33 

Ik ben toen klein begonnen met m’n bedrijf 
Loft93. Hier richtte ik me vooral op het 
(re)stijlen van huizen voor de verkoop. 
Maar de markt was moeilijk; dertien in een 
dozijn. Dus uiteindelijk heb ik besloten om 
me alleen te gaan richten op stijl en 
interieur. Ik had veel interesse in mineralen, 
edelstenen en fossielen en omdat hier veel 
naar vraag was heb ik besloten om ze zelf te 
gaan maken. Op sokkels. 

Geïnspireerd door bekende 
interieurstylisten als Eric Kuster en Osiris 
Hertman, heb ik m’n ideeën uitgewerkt. 
Hiernaast heb ik mijn baan als 
callcentermedewerkster gewoon 
aangehouden. Zo kon ik in mijn eigen 
tempo rustig de markt ontdekken zonder de 
druk van wel of geen inkomsten. Dus stukje 
bij beetje kreeg alles steeds meer vorm. 
De zaken gaan goed bedoel je?  
Ik mag niet klagen. Er is best veel vraag 
naar mooie producten. Zoveel zelfs, dat ik 
inmiddels zelf fungeer als groothandel voor 
woonwinkels. Ik ben nu fulltime bezig. 
 
Dat is fantastisch! Je ontwerpt en 
produceert alles zelf? 
Ja, momenteel gebruik ik nog de garage van 
mijn ouders. Hier staan alle gereedschappen 
en apparaten. Ik ben inmiddels 
gespecialiseerd in het met de hand maken 

van de sokkels en deze maak ik vervolgens 
exact op het product. Lassen, boren, poeder-
coaten, ik heb alles moeten leren.  
 
Je wilt in de toekomst vanuit huis gaan 
produceren? Dat is wel de bedoeling. We 
willen eerst het huis aan pakken. Daarna 
komt de garage en mijn werkruimte aan de 
beurt. Het doel is zeker om in de toekomst 
alles thuis te doen.  
Je collectie is nu alleen nog online te 
bezichtigen? 
Klopt. Hopelijk in de toekomst een galerij 
aan huis. Op mijn website www.laradaas.nl 
vind je al mijn luxe woonaccessoires in de 
meest prachtige kleuren gemaakt van 
mineralen en fossielen van de hoogste 
kwaliteit. Ze passen in ieder interieur. Maar 
ook als mensen zelf al zo’n prachtig fossiel 
in hun bezit hebben kan ik ze verder helpen. 
     
Waar sta je over 4 jaar, Lara? 
We wonen in ieder geval nog op de Brink! 
Hopelijk is ons huis dan helemaal klaar. 
Verder produceer ik dan vanuit huis en wie 
weet heb ik dan m’n eigen galerij. Verder 
zou het fantastisch zijn dat mijn collectie in 
2022 in meerdere grote woonwinkels 
verkrijgbaar is.  
Hoe kunnen mensen je bereiken Lara? 
Neem gerust eens een kijkje op m’n website 
www.laradaas.nl.  
Of neem contact met me op via de mail : 
info@laradaas.nl, of tel: 0615530745. 
 
Lara, bedankt voor dit interview. Wie weet 
staat er binnenkort in iedere woonkamer in 
Oudemirdum zo’n prachtige creatie van 
jou! Ik wens je heel veel succes en geluk in 
de toekomst!

  

mailto:info@laradaas.nl
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Kliflafjes
“Iedereen wil oud worden, maar niemand 
wil oud zijn” las ik laatst. 
Ik ben het wel eens met die opmerking!  
Volgens de huidige statistieken worden 
Nederlandse mannen nu gemiddeld 79,7 
jaar en voor vrouwen is het aantal jaren 
83,1. 
De meesten van ons hebben dus nog even! 
Maar als de wetenschap zich zo blijft door 
ontwikkelen als nu, dan is de kans groot 
dat mannen én vrouwen straks moeiteloos 
een jaar of 120 kunnen worden. 
Het huidige leeftijdsverschil tussen man en 
vrouw is dan meteen ook opgeheven. 
Immers: Vrouwen werken, zuipen, roken, 
feesten er tegenwoordig net zo lustig op los 
als mannen, dus 
dat kost onze 
dames een paar 
jaar ten opzichte 
van hun 
voorsprong nu. 
Da’s de winst van 
de emancipatie 
nou eenmaal 
dames! 
 
Maar hoe ziet 
Nederland er later 
dan uit, met 
allemaal fitte inwoners van 100 plus?? 
Waarschijnlijk werken er dan meer plastic 
zorg-robots dan zusters en verplegers bij 
Talmahiem. 
En zijn er speciale ‘slow-kassa’s’ bij de 
supermarkten, met extra brede paden, voor 
alle rollators. (Drie rollators in een rij, 
kassa d’r bij!) 
Bij NOK zijn er dan meer 80+ elftallen dan 
kabouter-teams. 
Op snelwegen hebben we dan een 
pensioen-rijstrook, met een maximum 
snelheid van 60 kilometer per uur. 
En de televisie is dan alleen voor senioren 
nog een dingetje, de jeugd kijkt dan alleen 
nog naar vloggers en bloggers via internet. 

Dus zijn er op TV alleen programma’s als 
‘We zijn er bijna’ en ‘Geheugentrainer’. 
Het NOS-journaal wordt een hele week 
herhaald en in het weekend ververst….de 
kijkers zijn het nieuws toch vergeten 
binnen een dag! 
 
Verjaardagen vieren doen we dan niet 
meer. Na 100 jaar heb je elkaar zo weinig 
nieuws te vertellen dat de aardigheid van 
een feestje dan wel over is. 
En om op zo’n verjaarspartijtje de tijd 
alleen nog maar zwijgend te doden met 
jonge jenever en zoutarme bitterballen, 
vetvrije worst en vegetarische kaas…neuh, 
laat maar dan! 

 
Dus is de vraag: ‘Is dát 
wat we willen?’ een 
terechte vraag! 
Is dát de reden om nu 
gezond te leven, door 
verantwoord te eten, 
veel te sporten, matig 
te drinken, vetvrij te 
snacken, niet te roken, 
en alleen nog te 
ontspannen door yoga, 
fitness en seks?? 
Ik heb daarom voor 

2018 maar één goed voornemen: ik ga voor 
de balans! 
Dus én roken, én sporten. Hard werken én 
hard ontspannen.  
Véél (lekker) eten én calorieën verbranden 
met sporten.  
Soms stress, en daarna metéén fatsoenlijk 
chillen. 
En dat alles onder het motto: “Met de juiste 
balans heeft je leven meer glans!” 
En ik wens bij deze alle lezers ook een 
uitgebalanceerd 2018 toe! 
 
Oant de folgjende column!! HL  
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MFC Nieuws
Oudemirdum bruist…….. laat ik daar 
eens mee beginnen. Hoe komt ik zo aan 
deze stelling. Nou, ik hoorde namelijk 
iemand deze woorden uiten op zaterdag 
avond van 17 februari jl. Dit was de 
avond dat in het vol MFC een 2e Quiz 
avond werd gehouden en ons nieuwe 
biljart café ook compleet gevuld met 
gasten en biljarters was. Ik hoorde 
vervolgens de woorden:  “Het lijkt wel 
of er geen Oudemirdumer meer thuis 
is”…….  
En daarmee zijn we volgens mij weer 
een weg ingeslagen waar we op centrale 
plekken in het dorp weer gezellig bij 
elkaar komen en daar tezamen, als 
dorpsgenoten, heel fijn met elkaar om 
kunnen gaan. 
 
QUIZJEMEE: 
Op die QUIZJEMEE avond 
deden het maximaal aantal van 
15 teams mee. Via 8 ronden van 
vragen over diverse 
onderwerpen werd een gezonde 
wedstrijd gevoerd tussen de 
verschillende teams. Het vorig 
jaar winnende team, de 5 J’s, had 
dit jaar geduchte concurrentie, 
maar konden toch nog een 2e 
plaats behalen. De echte glorie 
ging naar het team met de naam “De 
Nozems 13a”, die dit jaar op de 1e plaats 
eindigden. Het leek er op dat de vragen 
dit jaar ook een beetje moeilijker waren 
dan vorig jaar. Dit jaar waren de vragen 
net als vorig jaar weer ingekocht via 
Plaatselijk Belang, waaraan we zelf een 
aantal vragen over Oudemirdum aan 
toegevoegd hadden. Voor volgend jaar 
willen we het toch anders doen. We 
bedenken zelf vragen en onderwerpen 

die veel en veel dichter bij ons als 
dorpsbewoners staan. Er heeft zich 
inmiddels al een groepje aangeboden om 
deze vragen te bedenken. Want ja, de 
bedoeling is toch om met elkaar weer net 
zo’n gezellige avond als de afgelopen 
keer te hebben. Met dank aan ieder die 
zich hiervoor heeft ingezet…… niet in 
de laatste plaats ook de deelnemers….. 
 
Ouderen soos: 
Binnen het MFC is een ouderen soos 
(vanaf een jaar of 50 dus…..) Als 
ontmoetingsplek voor ouderen is het 
dorpshuis natuurlijk een uitstekende en 
laagdrempelige gelegenheid. Wat zou 
het mooi zijn als de groep ouderen die 
daar bij elkaar komen, elkaar 
ontmoeten, even gezellig bij babbelen, 
een potje sjoelen of kaarten, samen de  

 
krant lezen of een breiwerkje afmaken, 
wat groter zou zijn. Mocht u de 
behoefte voelen daar eens wat meer 
over te willen weten, of ook eens een 
kijkje bij de soos te willen nemen,  
neem rustig eens contact op met het 
dorpshuis op.  
 
Namens het MFC bestuur, 
Coert Winkel 
 

“winnaars "de Nozems 13a" 
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Voor op de kalender 
Agenda MFC it Klif 
10 maart 20.00 uur  Toneelvoorstelling ‘Moard yn it theater’ 
11 maart 15.00 uur  Toneelvoorstelling ‘Moard yn it theater’ 
12 maart 20.00 uur  Algemene Ledenvergadering Begrafenisvereniging 
13 maart 20.00 uur  Klaverjassen laatste avond 
17 maart 20.00 uur  Toneelvoorstelling ‘Moard yn it theater’ 
19 maart 20.00 uur  Ledenvergadering Plaatselijk Belang 
24 maart 19.30 uur  Biljarten Ouwe Rammers (inloop) 
30 maart 10.00 uur  Koffiedrinken (zie ook hieronder) 
21 april  9.00 - 16.00 uur  Gymnastiek wedstrijden 
27 april  hele dag  Koningsdag; diverse activiteiten 
4 mei  19.20 uur  Dodenherdenking 
25 mei  10.00 uur  Koffiedrinken (zie ook hieronder) 
 
Wekelijkse activiteiten in MFC 
Dinsdag    8.00 – 8.30 uur Bloedprikken 
  20.00 uur  Dammen (t/m april) 
Woensdag 10.00 uur  Wandelgroep Buurtzorg 
  14.00 uur  Soos (klaverjassen, sjoelen, kaarten) 
Donderdag 10.30 - 11.00 uur Bloedprikken 
Vrijdag  11.00 uur  Huisarts zitting 
  19u00   Volleybalwedstrijden (t/m 21 april) 
Wist u dat de familiefeestjes ook gevierd kunnen worden in het MFC en dat daar ook de 
mogelijkheid is om de sporthal hierbij te huren voor kinderactiviteiten.  
 
Nog meer wandelen. Ook kan er iedere maandag en donderdag gewandeld worden. Op 
maandag wordt er gestart om 14.00 uur en op donderdag om 10.00 uur. Start is bij de pomp 
op de Brink. De duur is anderhalf tot twee uren. Je hoeft geen stevige wandelaar te zijn, om 
mee te kunnen doen. 
 
Activiteiten in Oudemirdum 
Houd ook de website oudemirdum.nl in de gaten voor nieuwe evenementen en activiteiten in 
en om Oudemirdum. Meld hier ook uw eigen activiteiten aan. 
 

Koffietijd 
Beste dorpsgenoten, iedere laatste vrijdagmorgen van de maand van 10 tot 11.00 uur is er 
koffiedrinken in MFC it Klif. Dit is altijd gezellig, maar er kunnen nog wel wat mensen bij. Lijkt het 
u wat? Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. 
Baukje Kruitbosch – Walinga & Maaike Dijkstra - Stegenga 
 
Hier de nieuwe datums van het koffiedrinken:  
23 maart, 25 mei en 22juni 
Iedereen is dus welkom voor een bakje koffie in het dorpshuis. 
Voor vragen of ideeën bel mij gerust: 
Baukje Hoekstra T. 0514 57 19 28 
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      Aldemardum op syn bêst! 
 
Het familie volleybal toernooi was 
weer een groot succes! 
 
Al heb je er altijd halve zolen bij!!! 
  
 

 
Tevens is er een nieuwe 
familie opgestaan (uuuhm 
zitten) om het evenement 
volgend jaar te 
organiseren…. 
 
Hooplik is elkenien dan wér goed by stim!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ús aller nijste Âldemardumer klusduo… 
“foar else klus, komme Roan (de Vries) en 
Sander (Rienstra) DUS”! 
 
 
 
 

OPROP <OPROP> OPROP!!! 
Bêste Âldemardumers, 

Fansels komme alle rubrieken yn it 
Pompeblêd ús net samar oan waaien, it kost 
in soad wurk en tiid. No  woene wy jimme 

eins freechje dat as jimme moaie ’wist u 
datjes’ as printsjes foar de âldemardum op 
syn bêst side hawwe as gewoan wat ûnder 

de oandacht bringe wolle yn it 
Pompeblêd…Lit it ús witte op e-mail 
adres: pompebled@oudemirdum.nl 

OPROEP <OPROEP> OPROEP!!! 
Beste Oudemirdumers, 
Helaas komen alle rubrieken in het 
Pompeblêd ons niet zomaar aan waaien, het 
kost een hoop werk en tijd. Nu willen wij u 
vragen mocht u mooie wist u datjes of 
foto’s voor de ‘Âldemardum op syn bêst’ 
pagina of gewoon wat onder de aandacht 
willen brengen in it Pompeblêd…laat het 
ons weten op e-mail adres: 
pompebled@oudemirdum.nl
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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 ver-
schijnt 4 maal per jaar. Nog geen lid? Neem dan contact op met plaatselijk  
belang, of de redactie. De redactie bestaat uit: 

Wieke Limburg-Folkertsma   tel. 572355
Gea Liefhebber     tel. 571960
Jelle Twijnstra     tel. 571252
Hylke Bandstra     tel. 06-51632615
Rommert van der Veen   tel. 06-21234231 
Linda Quak    tel. 06-10468688 
Hiskje Stellingwerff   tel. 06-27974962
Rein Boonstra     tel. 06-10821148

Kopij inleveren/opsturen vóór 15 februari, 15 mei, 15 augustus of  
15 november.
Bij voorkeur 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

Beste Pompeblêdlezer,
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Dit wie de namme  fan it musykkorps fan Aldemardum. Wanneer it foar it earst spile hat 
koe ik noch net weromfine, mar wol dat it, om’t der net genôch musikanten oerbleaunen, 
yn ± 1962 opheven is.
Sy koene harren partijen ek goed spylje en foelen ek yn de prizen. Ferskate 1e, 2e, 3e en 
4e prizen ha sy yn harren ôfdieling wûn. It findel is troch de famylje fan Gerben Muizelaar, 
dy’t findeldrager wie, bewarre. It hinget no yn’t doarpshûs. De instrumenten binne nei 
it lêste konsert troch Ids de Vries en Boy Schotanus mei barge-fet ynsmart en op de 
souder fan de Aldemardumer legere skoalle oppakt. Yn 1970 hat Melodia út Wikel de 
instrumenten fan skoalle kocht foar 1.000,- gûne.

Ynfo: Notulen Oranje feriening Aldemardum en Melodia Wikel. Tekst: Rommert vd Veen.
Fraach: Wha wit wer at de notulen fan ‘IRENE’ binne?

Christelijk Fanfare Corps ‘IRENE’                 
Oudemirdum

De foto is yn 1954 makke by it konkoers yn Riis (de foto is fan Tjalling de Vries)
Boppenste rige fan L nei R: Age Luinenburg, Ids de Vries, Harmen Schokker,      
Anne v/d Zee,  Jan de Vries en Gert de Heij
2de rige: Uilke Roskam, Gerrit Otter, Jaap Keulen, Wieger Roelevink, Jonker en 
Douwe de Vries
3de rige: Jappie Hoekstra, Siemen Bokma, Murkje Smits, dirigent Johannes de 
Vreeze, Piet van Dijk, Theunis de Jong en Lijkele Stegenga.
Foarste rige: Kerst Koopman, Siemen  v/d Goot, Tjalling de Vries en Freerk Smink


