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Als het donker wordt,
de nachten lang, de dagen kort.

Dan is het o zo aangenaam, 
als alle lichtjes branden gaan.

“Een fijne kerst voor alle mensen”,
dat is wat wij wensen.
En met en voor elkaar,

een heel goed nieuwjaar.

De Redactie

Beste Pompeblêdlezer,

Foto voorkant: Willie Smink

Krystal makke troch Rommert
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers. 
Als deze uitgave van het Pompeblêd bij u 
op de mat ligt, zijn de meeste blaadjes al 
weer van de bomen en staat de winter voor 
de deur. De sjaals, handschoenen en 
warme jassen hangen weer aan de kapstok 
en de schaatsen worden, of zijn, al weer 
geslepen. Kerst en Oud en Nieuw zijn in 
aantocht en alle deelnemers aan de 
Oudejaarsloop zijn hard aan het trainen. 
Ook de afgelopen periode is er weer van 
alles gebeurd in Oudemirdum en dat willen 
we weer even delen met u. 
 
Wateroverlast! 
Eind augustus werd Oudemirdum getroffen 
door extreme regenval. Het was zo erg dat 
er straten blank kwamen te staan met het 
gevolg dat verschillende bewoners 
wateroverlast hebben ondervonden in hun 
huis. Vloeren kwamen onder water te staan 
met alle gevolgen van dien. Hopelijk is 
alles weer hersteld. Tijdens het overleg 
met de gemeente bleek dat zij niet op de 
hoogte waren van deze wateroverlast, zij 
adviseerde om het alsnog te melden via de 
website of de app, zie gemeente de Fryske 
Marren. 
 
1000ogen WhatsApp 
Steeds meer inwoners sluiten zich aan bij 
de 1000ogen app en dat is prachtig. Nog 
even voor de duidelijkheid: de WhatsApp 
groep houdt in dat buurtbewoners via de 
1000ogen app verdachte situaties kunnen 
melden bij de politie, dus niet te gebruiken 
voor huis/tuin en keuken berichten. 
 
Ons bestuur 
In maart 2018 komt er een plaats vrij in het 
bestuur. Catharinus de Jong heeft te 
kennen gegeven dat hij (na 12 jaar) wil 
stoppen. Dat betekent dat er een plek vrij 
komt in het bestuur. Mocht u of jij 
interesse hebben om Catharinus op te 
volgen, neem dan contact op met een van 
de bestuursleden. 

Oranjevereniging 
Zoals u in de herfst uitgave van het 
Pompeblêd heeft kunnen lezen, is de 
Oranjevereniging inmiddels ontbonden. 
Als bestuur willen we alle mensen die zich 
jarenlang hebben ingezet binnen de 
vereniging van harte bedanken voor al hun 
tijd, inspiratie, doorzettingsvermogen en 
vooral enthousiasme. 
Tegelijkertijd willen we hierbij het nieuwe 
bestuur van de Vereniging Oudemirdum 
Bruist veel succes wensen. In de 
informatiekrant van de Fryske Marren 
stond al een stukje over de nieuwe 
vereniging op pagina 2. 
 
De Brink 
Op 14 september was er tussen 17.30 en 
19.30 uur in 't Klif de gelegenheid om de 
tekening te bekijken met betrekking tot de 
herinrichting van De Brink. Omwonenden 
en andere belangstellenden hebben vragen 
kunnen stellen en reacties kunnen geven. 
Wilt u inzage in de plannen dan kan u via 
de website van De Fryske Marren 
documenten openen waarin uitleg en een 
tekening is te zien. De bedoeling is om 
begin 2018 met de werkzaamheden te 
beginnen en het streven is om voor het 
toeristenseizoen klaar te zijn. 
 
Kerst in Oudemirdum 
Wij hebben een bijdrage toegekend aan 
basisschool de Wâlikker inzake de 
organisatie van een kerstwandeling in 
Oudemirdum waarover verder in het 
Pompeblêd meer informatie. 
Daarnaast is er een verzoek geweest van de 
nieuwe activiteitenverenging om nieuwe 
kerstversiering aan te schaffen voor De 
Brink, welke jaarlijks opnieuw gebruikt 
kan worden. Ook zij kregen een bedrag om 
dit te realiseren. 
 
Namens het bestuur van Plaatselijk Belang 
wensen we een ieder mooie en gezellige 
feestdagen toe. 
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          Âld & Nij programma 2017-2018 
 
 
 
Ook dit jaar biedt de Oud & Nieuw Commissie weer een vol programma aan!  
Voor het eerst onder auspiciën van de VOB (Vereniging Oudemirdum Bruist), kunt u 
het volgende verwachten: 
 
Zondag 31 december - Oudejaarsdag 
14:00 – 16:00 uur Carbidschieten 
Net als andere jaren organiseert de jeugd van Oudemirdum het carbidschieten bij SV NOK. 
15:15 – 16:15 uur Oudejaarsloop 
Om 15:15 uur start de kidsloop (alleen lagere school). De start is bij MFC It Klif, alwaar men zich voor 
die tijd moet inschrijven (gratis). Meteen erna is de Oudejaarsloop (inschrijfgeld €2,-) door het 
Fonteinbos. 
16:15 – 20:00 uur Winterbuffet MFC 
Akse’s Catering biedt na de Oudejaarsloop de mogelijkheid tot een heerlijk winterbuffet. Deelnemen 
kost €8,- p.p. Graag vooraf opgeven via 06-45424507 of info@aksecatering.nl. 
21:30 – 23:00 uur Oudejaarsconference 
Net als vorig jaar grappend en grollend het nieuwe jaar in. Met Henk Landsheer & Co! Tickets vooraf 
verkrijgbaar bij Meta voor €3,- (wees er snel bij, want 
op=op!). 
00:00 – 00:15 uur Vuurwerk op de Brink 
Ook nu weer zorgt de organisatie voor een spetterend 
vuurwerk.  
00:15 – 04:00 uur Eindejaarsfeest in Den          

Nostalgie 
Spetterend feest in de geheel vernieuwde Den 
Nostalgie. DJ Piet Salverda (bekend van Krachtfoer) 
verzorgt de muziek, waarin alle leeftijden aan hun 
trekken komen! Entree gratis. 
 
Maandag 1 januari - Nieuwjaarsdag 
14:00 – 15:30 uur Boswandeling  
Een wandeling door het bos onder begeleiding van (oud)boswachter Goasse Hielkema. Start is vanuit 
Boschlust 
16:00 – 20:00 uur Nieuwjaarsborrel en BBQ in Boschlust 
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de winterbarbecue in Boschlust. Kosten voor het 
complete bbq-pakket (excl. drankjes) zijn € 12,50. Vooraf opgeven via 0514-571270. Live muziek 
aanwezig! 
 
Met zo’n vol programma zit er ook vast iets interessants voor u bij. Maar hopelijk zien 
we een ieder natuurlijk bij zoveel mogelijk activiteiten. Graag tot de jaarwisseling! 
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De Wâlikker klapt uit de school… 
Wij zijn als twee leden van de schoolkrantcommissie, gevraagd om in een vaste rubriek wat te 
vertellen over het reilen en zeilen op basisschool de Wâlikker in Oudemirdum. Zelf hebben 
wij onze jongste kinderen nog in de groepen 5, 6 en 7.  
 
EU-schoolfruitprogramma 
Afgelopen week zijn de kinderen gestart 
met het EU-schoolfruitprogramma. Hier 
doen de kinderen aan mee van 13 

november tot en 
met 20 april.  
De kern van het 
EU-Schoolfruit- 
en 
groenteprogramma 
is het gezamenlijk 
eten van groenten 
en fruit in de klas. 
De kinderen 
krijgen op drie 
vaste dagen in de 
week gedurende 
twintig weken een 
portie groente of 

fruit uitgereikt tijdens het 10-uurtje om in 
de klas op te eten. 
 
Met EU-Schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten 
groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook leuk!  
 
Kerstwandeling Oudemirdum 
Namens ‘Kerstcommissie De Wâlikker’ 
graag uw aandacht voor het volgende: 
donderdag 21 december wordt er een 
kerstwandeling georganiseerd door CBS 
De Wâlikker. 
 
Kerst staat in het teken van samenzijn, 
daarom willen we deze wandeling voor het 
hele dorp organiseren.  

In het dorp zal op verschillende plekken 
het kerstverhaal uitgebeeld worden. 
De kinderen van de school starten in 
groepjes vanaf 18.00 uur vanaf het 
schoolplein.  
 
U, als dorpsbewoner bent van harte 
uitgenodigd om mee te lopen met één van 
deze groepjes. Maar u kunt ook zelf starten 
vanaf 19.30 uur, want dan zijn alle 
schoolgaande kinderen onderweg. 
We hopen op een mooie tocht waar het 
hele dorp van mee kan genieten. 

 
We zijn nog op zoek naar glazen potjes om 
hier waxinelichtjes in te zetten, zodat we 
de route kunnen verlichten. Als u deze nog 
thuis hebt staan, kunt u dit meegeven aan 
de kinderen van school. 
 
Hartelijke groet van Anja de Jong en 
Esther Hylkema 
 

 
 
 
           
  
 

Foto van de vorige kerstwandeling 
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Sportvereniging NOK 
De SV NOK is een zogenaamde omni-vereniging, dit betekent 
meerdere takken van sport onder dezelfde naam. Het bestuur 
van de vereniging is in handen van het hoofdbestuur. Dit bestaat 
uit het dagelijks bestuur aangevuld met een afgevaardigde van 
elke afdeling. Daarnaast heeft iedere afdeling een volledig 

zelfstandig opererend bestuur met een voorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en meerdere bestuursleden. Naast de besturen zijn er nog diverse commissies 
die ingezet worden voor verschillende werkzaamheden. 
 
SV NOK bestaat uit een afdeling gymnastiek, een afdeling tennis, een afdeling voetbal en een 
afdeling volleybal. Voor alle afdelingen geldt dat er volop informatie staat op de website: 
svnok.nl. Hieronder in het kort de verschillende mogelijkheden bij de diverse afdelingen. 
 
Gymnastiek 
Hier kun je terecht van 2½ tot 95 jaar. We bieden gymnastieklessen  
aan voor peuters/kleuters, jongens- en meisjes gymnastiek van 6 tot 
13 jaar. Voor de leeftijden hierna zijn er diverse mogelijkheden, zo kunt 
u aansluiten bij de Steps, bij de Streetdance en bij Fit en Fun. Daarnaast 
bieden we op de donderdagochtend nog gymnastiek voor de ouderen 
onder ons, het zogenaamd M.B.V.O., meer bewegen voor ouderen.  
 
Voetbal 
Op een van de mooiste sportcomplexen van Friesland kun je op 5 jarige leeftijd al deelnemen 
aan het georganiseerde kaboutervoetbal. Vanaf 6 jaar ga je naar de pupillen, later naar de 
junioren en de senioren. Voor alle leeftijdsgroepen kun je hier terecht. Dit geldt niet alleen 

voor de jongens maar zeker ook voor de meisjes. Er is 
meisjesvoetbal en damesvoetbal en vanaf dit seizoen ook voetbal 
voor de dames met een kleine competitie op vrijdagavond op de 
kleiner veld, het zogenaamde 7 tegen 7. Dit is zowel in het najaar 
als in het voorjaar 4 keer op een vrijdagavond. Laatstgenoemde 
voetbalvorm is er ook voor de 35-plussers bij de heren. 
 

Volleybal 
Volleybal, ook bij ons een sport voor iedereen. 
Vanaf 6 jaar kun je starten bij de mini's en zo 
doorgroeien naar de senioren. Jongens, meisjes, 
dames en heren, voor elke leeftijdsgroep kun je 
bij ons terecht. Ook bij deze afdeling is er 
gedacht aan de ouderen, op de woensdagmorgen 
is er voor zowel dames als heren 50+ volleybal 
in het dorpshuis te Oudemirdum. 
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Tennis 
Wie op een prachtig gelegen tennisbaan een balletje wil slaan is bij NOK op 
de goede plek. Je kunt zelf bepalen wanneer je je sport beoefent, iets wat 
velen van ons in deze drukke tijd goed uitkomt. De banen zijn voorzien 
van verlichting, dus ook 's avonds kun je bij ons terecht. 
Als je graag lessen wilt volgen, kun je je hiervoor aanmelden en  
word je hiervoor ingedeeld. 

Nogmaals, op svnok.nl staat alle informatie. Hier kunt u een   
vraag stellen of een lidmaatschapsformulier invullen. 
 
Namens het hoofdbestuur, 
J. de Vries 
 

UITNODIGING VRIJWILLIGERSBORREL SV NOK 

Als vrijwilligerscommissie willen wij alle vrijwilligers van SV NOK uitnodigen om op 
vrijdag 5 januari 2018 vanaf 19.30 uur tot 22.30 uur een Nieuwjaarsborrel te nuttigen in  

“de Skelp” te Oudemirdum.  
 

Na een kleine toespraak van de voorzitter van SV NOK, is er onder het genot van een hapje 
en een drankje de mogelijkheid elkaar een gezond en sportief jaar toe te wensen. Of je nu in 

een commissie zit of in een bestuur, NOK boekjes bezorgt of 2 x per week training geeft, een 
ieder die ook maar een enkele vorm van vrijwilligerswerk doet, wordt voor deze 

Nieuwjaarsborrel uitgenodigd. 

 
De website ‘oudemirdum.nl’ 
Jaren geleden heeft Catharinus de Jong de website oudemirdum.nl voor ons dorp opgezet. 
Naarmate de tijd verstreek, liep de input voor website terug. Het werd voor Catharinus 
lastiger om de website actueel te houden. Dit is u vast niet ontgaan. Ook nieuwe inwoners 
van ons dorp en toeristen/bezoekers aan ons dorp, lieten weten dat het jammer is dat de 
website niet meer wordt onderhouden. In samenspraak met Catharinus heeft een vijftal 
Oudemirdumers het initiatief genomen om een nieuwe website te bouwen voor Oudemirdum. 
Zij zijn al kort aan u gepresenteerd in de vorige editie van It Pompeblêd in de rubriek 
‘Aldemardum op syn bêst’. 
 
Het bouwen is inmiddels gestart en de website krijgt z’n vorm. De website zal gericht zijn op 
de inwoners én de bezoekers van Oudemirdum. We gaan nu niet te veel verklappen hoe de 
nieuwe website eruit komt te zien. In ieder geval is zeker dat de activiteiten in ons dorp, 
prominent gepresenteerd zullen worden. Dit houdt de website levendig en maakt bezoekers 
van de website nieuwsgierig om terug te keren. 
 
Het is de bedoeling om de nieuwe website te lanceren tijdens de jaarwisseling in het MFC. 
Vanaf dat moment is de website voor iedereen beschikbaar. Natuurlijk blijft het adres van de 
website gelijk: oudemirdum.nl. Nu vindt u hier nog de oude website, maar vanaf 1 januari 
aanstaande, komt u op de website in de nieuwe stijl. Nog even geduld… 

http://www.svnok.nl/
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Muggenprobleem in de Reidpuollen 
wordt aangepakt 
Staatsbosbeheer heeft het plan opgevat om 
de Reidpuollen minder aantrekkelijk te 
maken voor steekmuggen. Door het terrein 
anders in te richten, denkt Staatbosbeheer 
het aantal muggen drastisch in te kunnen 
perken. Uitgangspunt van het plan is het 
water in de Reidpuollen anders te geleiden 
en waar mogelijk te dempen en meer wind 
door het bos te laten waaien.  
 
Aan de noordkant van de Reidpuollen zal 
het water worden omgeleid, zodat het niet 
meer door de hoofdader loopt. De 
steekmug ziet deze ader momenteel als 
een uitnodiging om eitjes in te leggen. 
Wanneer de stroom water afneemt of zelfs 
opdroogt zal dit niet meer het geval zijn. 
 
Aan de zuidkant wordt een strook bos 
uitgedund, waardoor de wind er door heen  

 
kan waaien. Muggen 
houden niet van wind 
en zullen hier niet 
graag komen. Tevens 
zullen hier greppels 
tussen de rabatten worden gedempt zodat 
er geen water in achter kan blijven.  
 
Het water dat nodig is voor de fauna zal in 
twee poelen vast gehouden worden. 
Hierdoor wordt het leefmilieu van onder 
andere de libelle hersteld. De eitjes van de 
mug zien zij als voedselbron.  
 
De werkzaamheden beginnen nog in de 
maand november van dit jaar. Hierbij 
wordt er gewerkt met de motorzaag en een 
kraan. 
Karin Blanksma, 
Boswachter Staatsbosbeheer Súdwest 
Fryslân 
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Wist u dat? 
- Het ontzettend moeilijk is om “dit” in het nieuwe formaat Pompeblêd pagina 

vullend te krijgen? 
- De redactie altijd open staat voor suggesties en informatie vanaf uw kant? 

- We eind december nostalgisch kunnen genieten in het puik verbouwde eetcafé 
op de Brink. 

- Er inmiddels ook een 1000 ogen (GR)APP actief is? 
- Vele mensen hier ontzettend om kunnen lachen? 
- Het oud papier dat maandelijks wordt opgehaald (door zeer vrijwillige lieve 

hardwerkende mensen) in papier-maché verandert bij hevige regenval? 
- Dit ontzettend veel extra tijd kost om te laden en lossen? 
- Dit misschien te verhelpen is door er een dekkleedje overheen te leggen?  
- Oudemirdum wel vijf tweelingen rijker is? 
- Er waarschijnlijk wat in ons drinkwater zat wat tot menig meerling leidde? 
- De Wâlikker dit jaar een kerstwandeling organiseert, waar heel Oudemirdum 

aan mee kan doen? 
- Je op 21 december gewoon aan kan sluiten bij een groepje en mee kunt lopen. 
- De wandeling start vanaf 18:00 tot 19:30 bij de Wâlikker vandaan. 
- Ze nog opzoek zijn naar lege schone glazen potten om de route mee te 

verlichten. 
- Deze in te leveren zijn op school of op de Brink nummer 22. 
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Zonnebloem 
De feestmiddag van de 
Zonnebloem is op  
woensdagmiddag 7 februari 2018 
in de Treemter te Balk. De middag 
begint om 14.00 uur. De entree is  
€ 8,- dit is inclusief loten. 
 
U bent van harte welkom! 



  

 
16 

Puzzelcompetitie 2017 
Beste puzzelaars, hierbij alweer de laatste puzzel van dit jaar. Ook deze keer weer een grote 
kruiswoordpuzzel en een pittige Sudoku. Zo komt u vast de winterdagen wel door. De puzzels 
worden vanaf deze keer gedrukt op ander papier dan de rest van dit blad. Dit papier beschrijft 
beter en komt het puzzelplezier vast ten goede. 
  
Helaas moesten we afscheid nemen van een trouwe deelneemster aan onze puzzelcompetitie: 
mevrouw B. de Vries – van der Goot is eind september plotseling overleden. Daarnaast kunnen 
we ook een nieuwe deelnemer verwelkomen: de heer I. Rienstra.  
 
De oplossing van de Herfst Kruiswoordpuzzel is: ‘SUPPORTER’. Iedere inzender 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 stand na de Herfst Kruiswoordpuzzel 
5 punten 
Mevr. B. Hospes, De Ikebosker 29 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
10 punten 
Mevr. B. Oldenhage, Jan Schotanuswei 58 
Mevr. B. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 
Dhr. & mevr.  K.L. van Ommen, Lege Ln 25 
15 punten 
Fam.  G. Baukema, Binnenwei 9 
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4 
Mevr. J. Bouma - Stegenga, Stobberoeier 5 
Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3 
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. Plantinga, De Flechtreed 55 
Dhr.    P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr.  M. Temming - van Tol, Flechtreed 49 

Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 
Mevr.  B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
Dhr.    D. Walinga, Gaestwei 17 
Mevr.  H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 
 
De stand na de Herfst Sudoku  
1 punt 
Mevr. B. Hospes, De Ikebosker 29 
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 
2 punten 
Mevr. A. Abma – Posthuma, Flechtreed 16 
Mevr. B. Oldenhage, Jan Schotanuswei 58 
Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 
Dhr. & mevr. K.L. v. Ommen, Lege Leane 25 
3 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. Plantinga, De Flechtreed 55 
Dhr.     P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 
Mevr.   H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 februari 2018 bij:  
Jelle Twijnstra 

Jan Schotanuswei 9 
8567 LA Oudemirdum 

e-mail: pompebled@oudemirdum.nl 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Herfst Sudoku  

   
 
 
 

 
Voor onze jonge lezers 
Vanaf de herfst wordt dit boekje ergens anders gedrukt. Daardoor ziet het boekje er 
een stukje mooier uit. Het papier wat is gebruikt, is echter erg glad. Daardoor is het 
lastiger geworden om de kleurplaat mooi in te kleuren. Dat vonden we erg vervelend 
voor jullie. We hebben daarom gebeld met de drukker en gevraagd of ze hier iets aan 
kunnen doen. Dat is gelukt. Vanaf nu wordt de kleurplaat gedrukt op ander papier dan 
de rest van het boekje. We hopen dat jullie hier blij mee zijn. 
 
Kleurplaat 
Deze keer werden de kleurplaten ingeleverd 
bij het Fietshoekje. Er zijn zeven 
kleurplaten ingeleverd. Alle inzenders 
mogen een prijsje ophalen: 
Matthijs de Vries 
Rixt Rienstra 
Marrit Smink 
Jorian de Vries  
Daan Jaarsma 
Annelize de Vries 
Durk Wander Boonstra 
 
De kleurplaat uit dit winterboekje kun je 
inleveren bij Bloemenhandel Pluk. De 
kleurplaat vind je een paar bladzijden 
verderop.

Bij de foto: Veel kinderen waren, samen met 
hun heiten, memmen, pakes en beppes, bij 
de intocht van Sinterklaas in Oudemirdum. 
Het was weer een gezellig boel en na de 
intocht werd het feest verder gevierd in 
MFC it Klif. 
 

2 8 3 6 9 1 4 7 5 

1 5 9 4 2 7 6 8 3 
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Huisartsen Nieuwsbrief 
Een rubriek geschreven door de Huisartsen 
Bakhuizen om nieuwe of belangrijke medische 
onderwerpen te belichten. 
 
Er zijn veel medische onderwerpen die 
besproken worden in diverse kranten, 
tijdschriften, radio en op TV. Soms is het 
lastig te weten wat het betekent voor u of uw 
familie. Er zijn ook veel (alternatieve) 
zorgaanbieders die u graag willen helpen, 
meestal tegen betaling. Wat kunt u 
vertrouwen en wat niet? Daarin willen we u 
een handje helpen. In deze rubriek willen we 
u bijpraten over nieuwe of belangrijke 
medische onderwerpen. Heeft u een vraag of 
onderwerp waar u graag wat meer van wilt 
weten? Schrijft het dan op en breng of stuur 
het naar onze praktijk 
(info@huisartsbakhuizen.nl). Uw vraag of 
onderwerp kan dan hier worden besproken. 
 
Het onderwerp van dit nummer is de griep en 
het voorkomen daarvan. De kans dat iemand 
de griep krijgt in Nederland is vrij groot, 
tussen de 5 tot 10% van alle inwoners worden 
besmet tijdens de griepseizoen. Het seizoen 
loopt van eind november tot eind maart. In 
Nederland worden meer dan 800.000 mensen 
besmet door de griepvirus. Dat is 
vergelijkbaar met alle inwoners van Friesland 
met de stad Groningen, bij elkaar opgeteld! 
Een gewone verkoudheid wordt NIET 
veroorzaakt door de griepvirus, dat wordt 
door andere typen virussen veroorzaakt en 
verloopt milder. Daarom kunnen mensen toch 
“grieperig” worden na een griepprik, maar 
niet door de griepprik zelf want die bevat 
geen levende virussen. Voldoende afweer is 
opgebouwd 2 weken na de griepprik en de 
afweer is alleen gericht tegen de typen 
griepvirussen die in het vaccin zitten. Als er 
toch een ander type griepvirus rond gaat, dan 
helpt de griepprik maar gedeeltelijk bij het 
voorkomen van de (hoge) koorts, spier-, 
hoofd- en keelpijn die altijd een onderdeel 
zijn van een griepbesmetting. 
 
Gezonde mensen krijgen meestal geen 
complicaties door een griep.  

Maar ze verspreiden wel griepvirussen 
waardoor kwetsbare mensen om hen heen wel 
besmet kunnen worden!  
 
Gezonde, jonge hulpverleners moeten zich 
daarom laten inenten tegen de griep omdat 
anders de kwetsbare mensen die ze helpen, 
vaker besmet worden met griepvirussen. In 
een studie is aangetoond dat minder ouderen 
in een bejaardenhuis ziek werden tijdens de 
griepseizoen toen alle verzorgers ingeënt 
werden tegen de griep! Ook van belang om 
besmettingen tijdens de griepseizoen te 
voorkomen is de handen vaak te wassen met 
water en zeep, handgrepen en relingen te 
ontsmetten en het gezicht (mond, neus en 
oren) niet met de handen aan te raken. 
Papieren zakdoeken gebruiken is hygiënischer 
en voorkomt verdere verspreiding van 
virussen. Tenslotte het regelmatig luchten van 
ruimtes waar veel mensen samenkomen is aan 
te raden. 
 
Tussen de 2500 en 20.000 mensen in 
Nederland worden flink ziek door de griep 
maar overlijden niet. Een griep duurt tussen 
de 2 tot 8 weken en tijdens het herstel kunnen 
mensen niet werken of hun gewone leven 
leiden! Met name ouderen worden ernstig 
ziek door de griep. Dan worden de nieren en 
het hart zwaar belast en daardoor gaan 
mensen dood. In het griepseizoen overlijden 
tussen de 250 tot 2000 mensen, door de 
gevolgen van griep. De meeste slachtoffers 
zijn ouder dan 65 jaar (90%) en hebben een 
chronische ziekte zoals suikerziekte, vaat-, 
hart- of longziekten. Meer informatie is te 
vinden op de website thuisarts.nl. 
 
De Huisartsenpraktijk Bakhuizen vaccineert 
jaarlijks ongeveer 350 patiënten gratis tegen 
de griep. Velen laten zich inenten in de 
praktijk van Bakhuizen of in onze ruimte in It 
Klif in Oudemirdum. Dit wordt ieder najaar 
gepland (eind oktober, begin november) en 
ieder die het betreft krijgt een oproepbrief. 
Patiënten die slecht ter been zijn worden thuis 
bezocht voor de griepprik.  
Een gezonde winter toegewenst!
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Nijs fan de Snypsnaren 
Kommend foarjier nimme de spilers fan 
de Snypsnaren jo mei yn in spannend 
ferhaal. Se spylje in krimi fan Harry 
Smits: ‘Moard yn it teater.’ 
As públyk binne jo tsjûge fan in ‘perfekte’ 
moard, sjogge jo de ‘crime scene’ en 
wurde jo meinommen troch Hein Budde 
(Henk Landsheer) en syn trouwe assistinte 
Vera van Deurzen (Regina Witteveen) om 
mei op syk te gean nei de dieder, want de 
grutte fraach is: Wa hat Alex Damhuis 
fermoarde?  
 
Alex Damhuis, in suksesfolle 
ûndernimmer, is yn syn frije tiid in 
entûsjaste toanielspiler by de feriening 
Thaleia. Ek skriuwt hy sels toanielstikken 
dy’t de feriening dan spilet. Syn frou 
regissearret de stikken. Net elkenien is 
wiis mei Alex, hy is nochal dominant en 
driuwt graach syn sin troch. Boppedat is 
hy tige bot en misledigjend tsjin syn 
meispilers. De generale repetysje fan syn 

stik 'In 
perfekte 
moard' 
ferrint yn 
in wat 
ûnfreonlike 
sfear en by 
de 
premjêre 
giet it 
hielendal 
mis... 
‘Moard yn 
it teater’ is 
in 

spannend stik en miskien in bytsje oars as 
wat jo wend binne fan de Snypsnaren, mar 
dêrom seker net minder de muoite wurch 
om hinne te gean!  

 
Under fertroude lieding fan Romke Gabe 
Draaijer meitsje de spilers (Age 
Witteveen, Gerrit Schra, Ids Smink, Henk 

Landsheer, 
Jolly 
Stegenga, 
Annie 
Amsterdam, 
Tjalina 
Bokma, Irma 
Bokma en 
Regina 
Witteveen) 
en alle oare 
meiwurkers 
der in 
prachtich stik 
fan, dêr’t de 

nedige humor net ûntbrekke sil!  
Snypsnaren spilet op: 
Sneon 10 maart: Premjêre, 20:00 oere 
Snein 11 maart: Middeisfoarstelling, 15:00 
oere, en op Sneon 17 maart: Lêste 
foarstelling, 20:00 oere 
 
Alle foarstellings wurde spile yn MFC It 
Klif. De kaartsjes binne fan moandei 5 
febrewaris ôf te krijen by Technysk 
Bedriuw Bokma, oan ‘e Brink 5!  
 
Freonen fan de Snypsnaren, let op! 
Ynkoarten komme de Snypsnaarders wer 
by jo oan ‘e doar mei de freonekaart! 
Fantastysk dat jo ús stypje! Tige tank 
hjirfoar! 
Noch gjin freon? Wat sille we no krije!!?? 
Jou jo dan gau op by ien fan de spilers, 
want foar mar € 5,- euro yn it jier binne jo 
al freon en helpe jo ús geweldich! 
   
Oant sjen by ien fan de foarstellings! 
 

 
P.S. Wolle jo tuskentroch op ‘e hichte bliuwe? Hâld dan de Facebookside fan de Snypsnaren 

yn ‘e gaten! 
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Laatste Kruiden-Jetje 
We gaan richting Sinterklaas en Kerst. De 
decembermaand is de geurmaand. De geur 
van pepernoten, speculaas, kaneel, vanille 
dennengroen enzovoort. Een lekkere 
specerij is vanille. Op ijs, in de koffie en 
in gebak. De aroma zit in het merg van de 
vanillepeul, maar ook in de peul zelf. U 
kunt zelf vanillesuiker maken, door een 
peul in een suiker oplossing te leggen. Of 
in honing of agavesiroop.  
 
Een lekker recept voor appel punch  
Doe een halve liter appelsap in een pan. 
Daarin 2 kaneelstokjes, een snufje 
gemalen folie, 1 theelepel kruidnagel, 2 
eetlepels suiker en 1 theelepel gemalen 
kardemon. Ook de schil van een 
sinaasappel en een citroen. Voeg daarbij 
een halve liter appelwijn (cider). Laat alles 
5 minuten trekken, en je hebt een lekker 
drankje en een lekkere geur in huis. 
 
Een meloen cocktail 
Doe wat bolletjes suikermeloen in een 
glas. Daarop wat gesneden gember en wat 
siroop. Als laatste goed gekoelde Rijn- of 
moezelwijn. 
 
Witlofsoep (4 personen)  
Mijn lievelingssoep is witlofsoep. Verhit 
in een soeppan 40 gram roomboter, voeg 
daarbij 4 stronkjes fijn gesneden witlof. 

Ongeveer 
5 minuten 
roeren en 
afblussen 
met 1000 
ml 
bouillon. 

Breng alles aan de kook en zet het vuur 
laag. Doe er 1 eetlepel mosterd bij. Laat er 
200 gram geraspte kaas in smelten. Dan 
van het vuur af, 100 ml. slagroom erbij.  
 
 
 

De soep is ook heel lekker met wat 
uitgebakken spekjes en een gefruit uitje. 
 
Haring salade 
Snij 1 zoute haring in stukjes, 1 gekookt ei 
fijn prakken en 1 augurk in stukjes. Een 
paar witlof blaadjes fijn snijden, alles 
mengen met wat mayonaise. Ik doe er zelf 
altijd wat gesnipperde ui door. Dit is een 
recept voor 1 persoon.  
 
Gevulde eieren 
6 hardgekookte eieren, 2 tot 3 plakken 
rauwe ham, 1eetlepel gehakte paprika,  
1 fijn gemaakt lente uitje, een halve 
theelepel citroensap, 2 eetlepels 
mayonaise en 2 eetlepels Dyon mosterd. 

Halveer de 
eieren en 
haal de 
dooier 
eruit. Prak 
de dooiers 
fijn en roer 

alles door elkaar. Voeg een mespunt 
Cayenne peper en wat tabasco toe. Maak 
het van tevoren klaar, zo dat het goed in 
kan trekken. Vul daarna de eieren. 
 
En dan een lekker toetje (4 personen) 
1 kilo aardbeien, 5 eetlepels poedersuiker, 
1 pakje vanille suiker sap en rasp van een 
halve citroen. Snij de aardbeien fijn en 
meng alles door elkaar. Zet het vervolgens 
afgedekt, een uur in de koelkast. Doe de 
aardbeien puree in een schaaltje of in een 
glas. Roer wat aardbeienlikeur met 2 volle 
eetlepels yoghurt. Schenk dit over de 
puree. Ook lekker met een paar bolletjes 
ijs en slagroom. 
 
Zo dat was het de laatste keer, ik wens 
iedereen warme feestdagen en heel veel 
gezondheid! 

Jetje 
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EHBO Vereniging Oudemirdum 
Waar we tijdens de jaarvergadering 
gewoonlijk genoegen nemen met een 
gevulde koek bij de koffie was er dit jaar 
extra lekkere taart ter gelegenheid van het 
30-jarig bestaan van de vereniging. Het 
huidige ledenaantal staat op dit moment op 
veertig maar over de jaren zijn meer dan 
tachtig personen uit Oudemirdum en 
omstreken lid geweest.  

 
Tweeëntwintig leden waren present bij de 
jaarvergadering op 29 september en dit jaar 
mochten we er twee feliciteren met hun  
25-jarig lidmaatschap namelijk Klaas 
Wiekel (r) en Willem de Jong (l) die uit 
handen van Esther Schilstra het officiële 
speldje van het Oranje Kruis ontvingen. En 
beide een droge worst van onze eigen club.

  
Tegen een nominale vergoeding levert de 
vereniging EHBO diensten bij 
evenementen in de omgeving. Voor de 
leden is dit de kans om hun kennis in 
praktijk te brengen. Zodoende kunnen 
tevens de kosten van het lidmaatschap laag 
gehouden worden.  
Per jaar zijn er zo’n 20 evenementen die 
variëren van schoolvoetbal tot Concours 
Hippique, van Outdoor dag tot Fiets 11-
steden tocht. In de meeste gevallen beperkt 
de benodigde hulp zich tot het behandelen 
van wespensteken, het verwijderen van een 
teek en het verbinden/verzorgen van kleine 
snij- en schaafwonden. Maar soms is wat 
meer nodig bijvoorbeeld het herkennen van 
onderkoelings- of oververhitting 
verschijnselen bij de Fiets 11-stedentocht 
en de daarbij noodzakelijke verzorging, 
ruiters die letsel oplopen en, in het 
ernstigste geval, de noodzaak van een 
reanimatie en het gebruik van een AED. 
Wat te doen, en zeker ook wat Niet, wordt 
geleerd in de EHBO cursus en de jaarlijkse 
herhalingen cursussen. Handige kennis 

waarvan men veel nut heeft, ook in de 
huiselijke sfeer. 
Om de aanwas van nieuwe leden te 
bevorderen zijn we van plan een EHBO 
cursus voor beginners te organiseren. Bij 
voldoende deelnemers, minimaal 8, zal die 
dan ergens in de eerste helft van 2018 
gegeven kunnen worden in het MFC in 
Oudemirdum. De cursus zal bestaan uit 10 
lessen, van 2 uur elk, waarin alle 
onderwerpen zoals beschreven in het 
Oranje Kruis boekje worden behandeld. De 
cursus wordt afgesloten met een examen. 
Geschatte kosten zijn 100 euro per cursist 
plus 50 euro voor het examen. Na het 
behalen van het diploma verwelkomen we 
jullie graag in onze vereniging.  
 
Voor nadere inlichtingen over en 
aanmeldingen voor de basiscursus kunt u 
contact opnemen met ons secretariaat: 
Feike Stegenga; e-mail: 
feike_stegenga@hotmail.com  
én/of Idzard Pruiksma; email: 
idzardpruiksma@gmail.com) 
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Reekalveren redden in Gaasterland 
(Door Jan Muizelaar en Bouke Vlink) 
Elk voorjaar worden in Gaasterland veel 
jonge reeën geboren. Om zich te 
beschermen tegen roofdieren verstoppen 
deze dieren zich instinctief het liefst in het 

lange gras. De tijd 
dat deze dieren 
geboren worden 
valt samen met de 
tijd dat de boeren 
gaan maaien voor 
de wintervoorraad. 
Met de hedendaagse 
grote tractoren met 
vaak twee of soms 
wel drie 
cyclomaaiers is het 
voor boeren en 

loonwerkers bijna onmogelijk om deze 
dieren te zien liggen in het lange gras. 
Om te voorkomen dat deze prachtige 
dieren dood gemaaid worden gaan elk 
voorjaar een groot aantal vrijwilligers op 
pad om deze dieren op te 
zoeken voordat de 
machines het land in 
gaan. Onder leiding van 
Jelte de Jong en Sjouke 
de Jong doorkruisen we 
de weilanden op een paar 
meter van elkaar en dan 
nog moet je heel goed 
opletten, want je loopt ze zo voorbij. 
De gevonden kalveren worden in een 
jutezak gestopt en bij Jelte in de auto 
gelegd. Dit lijkt misschien een beetje raar, 
maar het is de enige manier. 
Je kunt namelijk niet een paar uur met zo'n 
dier onder je arm gaan lopen. Ook moeten 
ze niet teveel menselijke lichaamsgeur 
oppikken. In zo'n jutezak blijven de dieren 
heel rustig, sommige liggen gewoon 
lekker te slapen in de auto. Pas als alle 
gras gemaaid is worden de dieren weer 
losgelaten. Ze slaan dan meteen alarm, 
zodat hun moeders, die altijd in de buurt 
zijn, ze kunnen meenemen naar een plek 

waar ze zich wel kunnen verstoppen, 
bijvoorbeeld in het bos. Op deze manier 
worden elk jaar zo ongeveer 25 
reekalveren van een wisse dood gered. 
 
Eén van de gebieden waar veel 
reekalveren geboren worden is het gebied 
achter het dekstation van de familie 
Eppinga op Kippenburg. Dit jaar werden 
daar in de weilanden, prachtig gelegen 
tussen de bossen, tien reekalveren 
gevonden. Vorig jaar zelfs 14. 
Andere gebieden zijn o.a. In de Séfonnen, 
langs de Beukenlaan en rond de Hege 
Gerzen. 
 
Er bestaat geen plezierjacht meer op reeën, 
maar wel een vorm van beheer. 
Als blijkt dat er zieke of zwakke dieren 
tussen lopen, of als de verkeersveiligheid 
in het geding is, dan vraagt de Wild 
Beheers Eenheid een afschotvergunning 
aan bij de provincie. 
 
Boeren die willen gaan maaien en 
vermoeden dat er reekalveren in hun 
landerijen verscholen liggen, kunnen ten 
allen tijde contact opnemen met Jelte of 
Sjouke. Bel ze wel even ruim van te 
voren, zodat zij de tijd hebben om een 
aantal vrijwilligers bij elkaar te zoeken. 

 
Ook vrijwilligers die een keer mee willen 
lopen kunnen zich bij hen aanmelden. 
Een paar uur lopen door het lange gras is 
best vermoeiend, maar als op die manier 
een aantal reekalveren gered kunnen 
worden is het echt ontzettend de moeite 
waard. Geïnteresseerd, neem dat contact 
op met: Jelte de Jong 0514-571418 of  
Sjouke de Jong 06-29160636. 
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Kliflafjes
Je gelooft het haast niet, maar ook 
Oudemirdum gaat mee in de vaart der 
volkeren! 
Of beter gezegd: In de Lúchtvaart der 
volkeren. 
Want ook ons dorp gaat volop profiteren 
van jarenlang VVD-beleid, waar onze 
heilige economie prio één was, en nog 
steeds is.  
En door die economie-boost gaat het weer 
toppie joppie met onze welvaart! 
En wat doen mensen als het hen goed gaat?  
Precies, die gaan geld uitgeven, onder 
andere aan verre reizen.  
Dus ook vliegreizen. Voor 15 euro naar 
Barcelona…wie wil dat nou niet?? 
 
Maar ja…in de Randstad zijn ze 
langzamerhand wel klaar met al die 
startende en landende vliegtuigen vanaf 
hun bulderbanen. 
Dus heeft de Haagsche politiek in haar 
ongelofelijke wijsheid bedacht; ‘Lelystad 
wordt Schiphol 2.0!’ 
Waar in Lelystad tot nu toe kleine 
speelvliegtuigjes rondfladderden zullen 
daar straks grote Boeings, Airbussen en 
Tupolevs door het wolkendek batsen! 
Ik hoor u denken: Ach…Lelystad…da’s 
toch ver weg?! 
Dat klopt, met de auto is het zomaar drie 
kwartier rijden. 
Maar hemelsbreed (en bij vliegtuigen gaat 
alles hemelsbreed..) is het nog geen 10 
minuten! 
Dus horen we straks de remmende 
straalmotoren die gaan landen, en de 
loeiende straalmotoren die de hoogte 
zoeken. En dat gaan we merken! 
 
Maar da’s niet alles. Die zilveren jongens 
vliegen namelijk niet op water, maar op 
kerosine. En de vettige roet-uitstoot 
daarvan dwarrelt door de zwaartekracht 
maar één kant op, en…juist, heel 
goed….dat is richting ons mooie schone 
Gaasterland! 

Dat wordt vaker de kozijnen wassen, de 
loungehoek poetsen en het schilderwerk 
opfrissen!  
Door die vette zwarte aanslag zal uw auto 
overigens minder snel roesten…elk nadeel 
hep se voordeel, nietwaar?! 

En wat doet 
een piloot 
die bij start 
of landing 
problemen 
heeft door 
een 
depressieve 
zwaan in 
z’n 

straalmotor? (Kan dat dan? Ja, dat kan!) 
Yep…die loost tijdens de 
start/landingsprocedure de brandstoftanks 
om bij een noodlanding het risico op brand 
te verkleinen.  
Dus die 1.000 liter kerosine krijgen we er 
óók zomaar gratis bij, als was het voedsel 
uit de hemel! 
 
Mooi man, die economische groei. 
Oh ja….mocht u straks een klomp 
bevroren drollen vinden in uw tuin, dan 
kan dat heel goed de wc-inhoud zijn van 
zo’n luchtreus.  
Die luchtreizigers moeten door 
bijvoorbeeld vliegangst hun kringspier toch 
ook ontspannen tijdens hun mega-
goedkope budgetvlucht? 
Daarom hier alvast een tip: Die hemelse 
ijsklomp rustig laten ontdooien, en dan 
mooi uitharken over het gazon.  
Scheelt zomaar een emmer gedroogde 
koemestkorrels van de Aldi!  
Gazonbemesting kost u zo, net als een 
vliegticket, geen drol meer! 
Tóch mooi meegenomen!! 
 
Oant de folgjende column!! HL  
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Jetje bedankt! 
In dit Pompeblêd staat de laatste column van Jetje. Wij willen haar enorm bedanken voor alle 
onderwerpen die voorbij kwamen. Recepten voor de kerstdagen, koortswerende drankjes, tips 
voor het maken van herfststukjes, allerlei uitleg over kruiden enzovoort. Teveel om op te 
noemen. De stukjes zijn enorm gevarieerd en worden door iedereen gewaardeerd. 
 
Gelukkig is er ook weer opvolging: Conny en Rachel Hibma. Welkom om voor ons blad 
stukjes te schrijven. Wat en waarover ziet u volgend jaar in it Pompeblêd.  

De Redactie
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MFC Nieuws
In dit stukje even een TERUG blikje naar de 
afgelopen zomer en een VOORUIT blikje op 
de maand december….. 
 
BINGO 
Het kan jullie als inwoners van Oudemirdum 
haast niet zijn ontgaan. De georganiseerde 
zomer bingo’s in MFC ’t Klif. Door een 
hechte ploeg vrijwillige dames en heren 
wordt al een aantal jaren in de zomervakantie 
de bingoavonden gehouden in het MFC. 
Zowel voor onze jonge kinderen als de 
volwassenen. En die avonden worden, 
zonder bescheidenheid, druk bezocht. In de 
wijde omtrek wordt er over deze fantastische 
gezellige avonden gesproken.  

Alle roem hiervoor gaat naar de groep 
vrijwilligers en de pachter en zijn helpers die 
deze avonden voortreffelijk laten verlopen. 
Maar ook natuurlijk naar iedereen die deze 
avonden bezoekt en daarbij mee helpt aan de 
gezelligheid. Het is een evenement dat 
precies past bij de doelstelling van ons 
dorpshuis. En het leuke is dat de opbrengsten 
van de bingo’s direct terugvloeien in een 
verbetering van met MFC zelf. In dit geval 
zullen we onder anderen gaan investeren in 
een aantal nieuwe tafels. De oude tafels 
komen nog uit het oude dorpshuis en de 

onderstellen zijn zelfs al een keer vervangen. 
Nu dus echt wel tijd voor vervanging.  
En vanaf deze plek wil ik jullie allemaal ook 
even wijzen op de Oudejaarsbingo…… 
vrijdag 29 december middags voor de 
kinderen en ’s avonds voor de volwassenen. 
Leuk om deze eens te bezoeken. 
 
JAARWISSELING 
Wat waren we in het verleden gewend aan 
het feit dat we als dorpsbewoners elkaar rond 
en tot (ver na) twaalf uur konden treffen bij 
het dorpshuis Oudemirdum. Dat was voor 
velen een vanzelfsprekendheid en is tot heel 
lang altijd heel gezellig geweest. Maar tijden 
veranderen, jeugd wordt mobieler, de grote 
steden trekken met bekende bands veel 
bezoekers…. Dit resulteerde dat de 
bezoekersaantallen tijdens de laatste 
jaarwisselingen in het dorpshuis heel snel en 
sterk minder werden. Zo sterk zelfs dat we 
vorig jaar voor het eerst besloten om het 
dorpshuis niet open te doen tijdens de 
jaarwisseling. Dit allemaal in overleg met 
een nieuwe activiteitengroep die de draad 
weer op pakten en op een andere wijze de 
jaarwisseling in Oudemirdum gestalte 
hebben gegeven. Het feest heeft vorig jaar 
plaats gevonden in een tent op de Brink. En 
een geweldig succes was dat. Elke aanwezige 
herinnert zich vast nog de 
Oudejaarsconference. Dat suc6 wordt dit jaar 
weer doorgetrokken. Dit jaar is het MFC dan 
ook weer geopend. (tot 23.45 uur) In nauwe 
afstemming met de nieuwe activiteiten 
commissie Oudemirdum is het MFC vanaf ’s 
middags dit jaar weer geopend voor de 
oudejaarsloop en ‘s avonds voor de oudejaars 
conference tot 23.45 uur. Daarna zal het feest 
zich op de Brink, café Den Nostalgie, verder 
voortzetten. Een volledig programma zal 
elders te vinden zijn. Het wordt zeker weer 
als vanouds gezellig….. 
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TOT SLOT 
wil ik jullie graag nog even wijzen op het 
feit dat muziekkorps Crescendo uit 
Lemmer en het Interkerkelijk Streekkoor 
uit Nijemirdum een prachtige 
kerstvolkszangavond verzorgen in het 
MFC. Veel samenzang met bekende 
kerstliederen, het korps speelt een aantal 
bekende bewerkte kerstliederen en het koor 
zingt ook een paar kerst liederen.  

Op 22 december om 20.00 uur. SAMEN 
ZANG staat centraal! Liederen zijn voor 
iedereen op de beamer zichtbaar. De entree 
is vrij, maar er is wel een collecte bij de 
uitgang. 
 
Met de vriendelijke groeten 
Coert Winkel, voorz. MFC bestuur 
 

 
  Quizjemee 
 
 

  QUIZJEMEE 
Hallo inwoners van Oudemirdum en omstreken, 
Deze winter organiseren we weer een gezellige QUIZ-avond. Vorig jaar stond die avond in 
het teken van “Het Slimste Dorp”, waarbij de winnende ploeg (de illustere 5 J’s!) door mocht 
strijden in de provincie.  
 
Dit jaar beperken we ons, anders dan vorig jaar, tot één gezellige avond in MFC It Klif.  
Het thema is: ‘QUIZJEMEE <> OUDEMIRDUM’.  
Tijdens deze quiz-avond kunnen zelfgekozen teams de spannende maar ook gezellige strijd 
met elkaar aan gaan. De quizvragen zullen variëren van categorie “Algemeen” tot vragen die 
specifiek over Oudemirdum en omstreken gaan. Ook geluids- en fotovragen zullen de revue 
passeren.  
 
Dus nét even anders als vorig jaar. Het doel is echt een gezellige avond met elkaar te hebben. 
Maar……. voor het winnende team is er uiteraard wél een leuke prijs! 
De datum is:   zaterdagavond 17 februari 2018 

Inloop vanaf half acht 
De quiz zelf start om 20:00 uur 

Dus geef je als team op. (3 tot 5 personen). Denk daarbij als teams die samengesteld zijn uit 
vrienden, buurt, sport, besturen, winkeliers enzovoort… 
Opgave kan bij voorkeur via de email: 
-    quizjemee@oudemirdum.nl     (voor 30 januari 2018) 
-    of bij het MFC  
Meer informatie zal te vinden zijn via de website www.oudemirdum.nl en via de Facebook-
pagina ‘Quizjemee Oudemirdum’.
 
 

  

mailto:quizjemee@oudemirdum.nl
http://www.oudemirdum.nl/
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Aldemardum op syn bêst! 
 

“Tijdens onze vakantie àlle tijd om te lezen.... 
It Pompeblêd is een ware 'glossy' geworden.... 
complimenten voor de nieuwe look!”  
Groetjes uit Ibiza van Steffen & Anja 
Sa meie wy it graach sjen/ hearre! 
Dizze stekke wy dan ek mei alle plesier yn 
ús bûse! 
 
 
 
 

 
 

“Valt hier wat te redden?” 
Dit mar krekt goed ôfrûn foar ús 

spiksplinter nije kroegbaas!  
It net altiid kloppet as men seit wér smook 

is is fjoer…. 
 

 
Wist u dat Wichard ontzettend veel geluk 
heeft gehad met de storm van oktober? 
Mientje hem terug vond bij: Janny & 
Femmy, tusken de hinders yn it lân. 
Dat hawwe jo d’r fan mei al dat 
‘afgewaaide’ praat altiid. 
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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 bynamme fan Luut Samplonius, 1899-1998, om’t hy altyd kalm ried en dus ek 
wolris wat letter thús wie. Eartiids gie ús heit as skoaljonge al mei him mei en letter die ik 
dat ek. At ik tsjin Luut sei dat der wol wat hurder ride koe dan sei er : 
Better om 12 oere thús dan om 11 oere yn’t sikehûs. 

Luut is begûn op 1 novimber 1924 yn Sondel mei syn broer Hendrik. De earste jierren wie 
it faak feeriden nei Snits , Wolvegea , Meppel en Swol . Dû’t de ôfslútdyk klear wie riid hy 
ek fee nei Skagen en Purmerein. Derneist waar der hout riden, peallen fan spjerren, foar de 
staatsminen yn Limburg. De peallen brocht hy nei de boat op’e Lemmer of nei de trein yn’t 
Hearrenfean. En takkebosken foar ovens fan de bakkers yn hiel súd Fryslân . Ek hiene sy der in 
taksje by .

Yn 1927 ha de beurtstjinsten 
op Snits en Hearrenfean 
harren beslach krigen en 
is it losse riden minder 
wurden, yn dat jier is syn 
broer Hendrik foar him sels 
fierder gien mei de taksje  
en yn 1950 is dy emigrearre 
nei Kanada. Yn 1936 is Luut 
nei Aldemardum ferhúze en 
ha sy in hûs bouwe litten 
mei in blikken garage foar 
twa frachtweinen oan it 
Huningspaed nûmer 7.
 
Luut gie wol mei de tiid mei , 
de auto’s waarden grutter en 
better en hy hie der in sjofeur 

by. Yn 1939 is hy fierder gien mei ien auto en hat dû in nije 6 tons Chevrolet oanskaft . 
Dizze auto is yn 1942 yn beslach nommen troch de Dútsers, neitiids hat hy nea wer in nije auto 
kocht .  
 
Nei de wrâldkriich is hy ophâlden mei feeriden.  Yn dy tiid hiene net alle minsken in tillefoan, 
mar dan koene jo oan de dyk in biezem of sek by de haach hingje en dan stoppe Luut om it 
boadskippebryfke op te heljen en  gie hy op in fyts, dy’t hy by him yn de frachtwein hie, Snits 
of it Fean yn en helle de boadskippen by de winkel wei. De auto sels bleau op it Martiniplein 
of op it Burgemeester Kuperusplein stean. Luut naam fan alles mei as fracht; feefoer, 
bakkersmoal, fleis fan de Feanster hynderslagter, mar ek BH’s of korsetten en dit alles faak 
foar in frachtpriis fan dûbbeltsjes en kwartsjes. Luut syn lêste rit wie út Snits, mei in 3½ tons 
Chevrolet, op freed 30 oktober 1970. 
  
Ynfo Gerard Samplonius, tekst Rommert vd Veen, foto: Balkster Courant 7 november 1970 en 
de adfertensje komt út 1927

‘De Nachtexpres’




