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HERFST

In dit jaargetij zijn de zomerdagen
voorbij, komt de kou, jagen woeste
winden door een woud van bomen.

De herfst blaast weer zijn partij met
veelkleurig vallend blad, spontaan
komen en gaan van zon en regen.

Herfst is naast knus bij haardvuur,
buiten koud en guur, stil genieten
van diffuus licht in het avonduur.

Anne Douwstra      

Beste Pompeblêdlezer,

Foto’s voorkant: Hylke Bandstra en Rommert van der Veen
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Van de Bestuurstafel

Beste lezers, 

Nou! Een mooie zomer dat was het! 
Wellicht is het op dit moment nog steeds 
mooi weer. Voor de boeren was het 
helaas niet zo mooi, hopelijk is de schade 
door de droogte meegevallen. Ten tijde 
van dit schrijven zijn er nog allemaal 
feestelijkheden in de buurt, in de dorpen 
rondom ons worden feestweken 
gehouden, de skûtsjefeesten zijn in volle 
gang en natuurlijk onze eigen feestelijke 
activiteiten op en rondom de Brink op de 
woensdag en de zaterdag. 
 
Woonvisie 

Op dit moment is de gemeente bezig met 
het opstellen van een concept woonvisie 
die in september klaar zal zijn. In de 
afgelopen tijd mochten wij als burgers een 
peiling invullen via een website en velen 
hebben dat ook gedaan. Als de concept 
woonvisie klaar is dan komt deze ter 
inzage en kan iedereen daar nog op 
reageren. Als er mensen zijn die zich hier 
inhoudelijk mee bezig willen houden, 
neem dan even contact op met Plaatselijk 
Belang Oudemirdum via 
secretariaat@oudemirdum.nl 
In ieder geval is er doorgegeven dat er in 
Oudemirdum behoefte is aan betaalbare 
huur- en koopwoningen en apparte-
menten voor ouderen, plus panden voor 
bedrijven. 
 
Ouderensoos / -dag van de ouderen 

Op dinsdag 2 oktober aanstaande is er de 
Internationale dag van de Ouderen; 
locatie Zalencentrum St. Nyk. 
Ga erheen voor een leuk dagje uit! Nadere 
informatie volgt nog op deze website: 
www.fryskemarrenvitaal.nl 
Daarnaast denken we dat het een goed 
idee is om de ouderensoos weer nieuw 
leven in te blazen.  

Wie vindt het leuk om hiervoor in actie te 
komen? Neem dan contact op met het 
secretariaat. 
 
Ballonfeesten Joure 

Alle plaatselijke belangen van de Fryske 
Marren waren uitgenodigd om de 
feestelijke opening van de ballonfeesten 
in Joure bij te wonen. Twee van onze 
bestuursleden waren erbij en konden daar 
genieten van eten en drinken en van 
gesprekke  et ollega s . Beetje gezellig 
kletsen en wat netwerken zoals dat heet. 
We vonden het leuk dat ze dit jaar de 
dorpsbesturen hebben uitgenodigd. Zo zie 
je maar dat het best leuk kan zijn om in 
het bestuur te zitten! 
 
Update herinrichting De Brink 

We hebben begin augustus nog een 
overleg gehad met de gemeente 
aangaande de herinrichting van onze 
Brink. De aanbesteding is geweest en de 
uitvoering zal eind september aanvangen. 
Bij de werkzaamheden zal er steeds 
rekening gehouden worden met de 
bewoners en ondernemers ter plaatse 
zodat de overlast wordt beperkt. De 
bedoeling is dat de gehele Brink wordt 
voorzien van nieuwe bestrating. Aan de 
noordzijde komt een soort plein wat voor 
meerdere doelen kan worden gebruikt. De 
bestaande pomp wordt verplaatst naar 
een plekje voor Mar & Klif. 
 
Het nostalgische karakter wordt zoveel 
mogelijk in stand gehouden. Er komen 
plekken waar de fietsen van de 
terrasbezoekers kunnen staan, lang 
parkere  oor auto s ag iet eer. Ook 
de beide toeritten worden in dit plan 
meegenomen. Als de bewoners en 
bezoekers van de Alde Buorren nu 
proberen één kant (noordkant) vrij te 
houde  a  geparkeerde auto s e.d.  
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dan kan het grote verkeer er altijd langs. 
We hopen op een mooie Brink waar we 
weer jaren plezier van hebben. 
 
Jan Luinenburgpaad 

Op 25 juni maandagmiddag werd op de 
Hege Gerzen het Jan Luinenburgpaad 
officieel geopend. Het pad vanaf de weg 
naar de Hege Gerzen heeft deze naam 
gekregen omdat Jan Luinenburg (1903-
1991) grondlegger is van het 
strandpaviljoen, hij wordt zelfs een pionier 
genoemd voor wat betreft het hele 
recreatie gebeuren in Gaasterland! 
Het begon toen hij 60 jaar geleden een 
deel van zijn boerderijland vrij maakte om 
het recreëren aan het IJsselmeer mogelijk 
te maken voor recreanten en 
dorpsgenoten. Wij woonden ook deze 
feestelijk opening bij. 
 

Nieuwe kapster 

Kasalon Grytsje is gewijzigd naar 
Hairfashion Janna Dina! We wensen Janna 

Dina enorm veel succes met haar bedrijf in 
het centrum van Oudemirdum. 
  
Asse lée d’Attelage de Traditio  

In het weekend van 3 juni had de 

Amsterdamse aanspanning een prachtig 

weekend in ons Gaasterland. 

Daardoor kwam het dat al deze prachtige 

traditionele aanspanningen op zondag 3 

juni door Oudemirdum kwamen. Dit trok 

veel bekijks, het was erg leuk om weer 

eens al die koetsen door de Brink te zien 

rijden. Dat doet ons weer verlangen naar 

het traditionele ringrijden! 

 

Oldtimer trekkers (9-6-2018) 

Zo trok op zaterdag 9 juni een hele rij 

oldtimer tractoren door ons dorp.  

 

VOB 
Iedereen heeft vast het boekje gezien van 
het zomerprogramma in Oudemirdum. 
Super voor elkaar, prachtig vormgegeven! 
De bouwvak viel wat laat dit jaar, maar 
we hebben schitterende avonden gehad 
op de Brink. Heerlijk druk bezocht en 
super gezellig. Op de openingsdag van het 
seizoen was de mogelijkheid om een 
helikoptervlucht te maken, dit werd 
massaal gedaan, een unieke ervaring voor 
jong en oud. Ook was er voor de kinderen 
genoeg te doen. En dit jaar waren zoals 
altijd ook de bingoavonden in het 
dorpshuis weer zeer succesvol, op de 
laatste avond werden er zelfs mensen 
teleurgesteld omdat het vol was. De VOB 
doet in ieder geval zijn naam eer aan: dat 
Oudemirdum gebruist heeft in de zomer 
van 2018 dat is zeker! 
 
In ieder geval wenst het bestuur van 

Plaatselijk Belang u wederom weer veel 

leesplezier met deze nieuwe uitgave van  

It Pompeblêd!
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Dagbesteding MFC 

In januari 2012 zijn wij gestart met de 
dagbesteding in Oudemirdum. De 
stichting Hof en Hiem heeft een ruimte 
gehuurd om daar de dagbesteding op te 
starten, dit vanuit zorgcentrum Talma Hiem 

Balk. Wanneer u het MFC It Klif  i e  
stapt ziet u aan de linkerkant een 
huiskamer.  
De vraag was: wat gebeurt daar allemaal? 
daarom schrijf ik dit stukje zodat u weet 
wat er achter de deuren van deze ruimte 
afspeelt. 
 
De ruimte is ingericht als huiskamer en 
bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen 
met of zonder partner om één of meerdere 
dagen per week in een groep door te 
brengen. Bijvoorbeeld: cliënten die 
onvoldoende zelfredzaam zijn, cliënten  die 
zich eenzaam voelen, cliënten die weinig 
contacten buitenshuis hebben door een 
lichamelijke handicap, cliënten die 
vergeetachtig worden, taakverlichting voor 
de partner of cliënten die op de wachtlijst 
staan van het verzorgingshuis.  
 
Wij geven ondersteuning en structuur aan 
de cliënten zodat ze zolang en zo goed 
mogelijk individueel of samen kunnen 
blijven functioneren in hun eigen omgeving.  
De dagbesteding wordt gezien als een 
aanvulling op de zorg thuis en is afgestemd 
op de individuele behoefte van de cliënten. 
We werken hierbij samen met de thuiszorg 
ZWF, Buurtzorg en thuiszorg Hof en Hiem.  
We zijn op maandag, donderdag en vrijdag 
aanwezig.  
 
De bezoekers komen uit Oudemirdum en 
omgeving.  Ze worden opgehaald van huis 
door een vrijwilliger. De cliënten worden  
begeleid door een professionele kracht. 

Het is een kleine groep van maximaal 8 
cliënten. Met op sommige dagen hulp bij 
van een vrijwilliger. 
 
Elke dag heeft zijn eigen vaste groep. 
We beginnen de dag met een kopje 
koffie/thee en kletsen dan over de laatste 

nieuwtjes. 
Daarna doen 
we een 
activiteit een 
spel, 
gymnastiek bij 
de tafel of we 
zijn creatief 
bezig. De 
warme 
maaltijd 
gebruiken wij 
van Talma 

Hiem, vooraf drinken we gezellig een 
borreltje. Na de maaltijd ruimen we de boel 
op en kan eenieder even gaan rusten. 
Daarna drinken we kopje thee/koffie en 
hebben we nog een activiteit. Om 16.00uur 
worden de cliënten weer opgehaald en 
thuisgebracht.  
 
Het is een prachtige locatie en we genieten 
er ook altijd erg van om hier te zijn.  
Het is kleinschalig en er is voor alle cliënten 
veel persoonlijke aandacht. We werken 
samen met Talma Hiem Balk. Een paar keer 
per jaar hebben we een gezamenlijke 
activiteit, zoals Sinterklaas en de Kerst. 
 
Voor dagbesteding is een indicatie van het 
sociale wijkteam Balk nodig tel: 140514. 
Voor verdere info kunt u contact opnemen 
met tel: 0514-608800.  
Vraag dan naar de coördinator van de 
dagbesteding: Marianne Rijpkema (ma t/m 
wo aanwezig).  

tel:140514
tel:0514-608800
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Oudemirdum Onderneemt

Ontwerpster Lisette Bokma 

 
Zoals in het vorige Pompeblêd al te lezen 
was ben ik, Lisette Bokma, ook 
aangeschoven bij de Pompeblêd-redactie 
en mocht ik mijzelf in dit nummer gaan 
voorstellen. Aangezien ik als freelancer 
werk, past het ook in de rubriek 
Oude irdu  O der ee t  e  he e  e 

dus mooi 2 vliegen in 1 klap. Nu valt het 
niet altijd mee om uit te leggen wat ik 
precies doe. Dit zijn namelijk veel 
verschillende dingen tegelijk. Het komt er in 
het kort op neer dat ik het creatieve dat ik 
van mijn moeder heb geërfd (creatief met 
bloemen en leer) combineer met de 
ondernemende kwaliteiten van mijn vader 
(boer in Nijemirdum samen met mijn 2 
ooms). Wat ik nu als werk doe is in het kort 
dus altijd een combinatie van ontwerpen  
en organiseren.  
 
Voor het onderdeel ontwerpen heb ik 4 jaar 
lang op de kunstacademie gezeten in 
Arnhem. Daar volgde ik de opleiding 
produ t desig . Ik leerde daar sierade , 

aardewerk, stoelen en boekjes te 
ontwerpen en maken. Voor het organiseren 
heb ik geen opleiding of cursus gevolgd. 
Van kinds af aan was ik al aan het regelen 
en lijstjes aan het maken en hier ben ik 
eigenlijk nooit meer mee opgehouden. 
Inmiddels ben ik alweer 4 jaar geleden 
afgestudeerd van de kunstacademie met de 
produ te : Wei Kookgerei , ee  serie a  
14 producten waarmee je gemakkelijk thuis 
melk kunt verwerken tot kaas, kwark, 
brood, boter en een weidrankje. Met deze 
zuivelset heb ik in een aantal tijdschriften 
gestaan en dit was op die manier meteen 
een mooie start naar andere projecten  
als freelancer.  
 
 

 
Eén tot twee dagen in de week rijd ik naar 
Amsterdam. Daar werk ik samen met een 
groep a   zzp ers aa  grote i terieur 
projecten in Europa. We richten vooral 
kantoren in. Dit gaat dan om alle muren, 
vloeren, trappen en meubels in een 
gebouw. Wekelijks werk ik ook aan een 
aantal projecten waarbij het meer om het 
regele  gaat, zoals ij Ke i g fa  e Greide 
(een burgerinitiatief), Brug Brêge Bridge (de 
mooie doeken onder de Friese bruggen dit 
vaarseizoen) en Skjin Wetter (leuk 
evenement in 7 Friese steden op 6 
oktober). Een creatieve klus waar jullie 
misschien iets in de Balkster van voorbij 
hebben zien komen was de aankleding voor 
het Slaapfestival op het AZC in Balk dat 
vorig jaar plaats heeft gevonden. Samen 
met bewoners uit Balk en het AZC hebben 
we toen creatieve bedden en andere 
aankleding voor het festival gemaakt. Iets 
soortgelijks heb ik dit jaar in Leeuwarden 
gedaan.  
 
 



  

 

7 

Daar heb ik samen met kinderen uit de wijk 
een eigen lokaal (gamehall) ingericht waar 
ze na school gezellig kunnen samenkomen. 
Bij dit soort projecten weet je vooraf niet 
wat het eindresultaat gaat worden, omdat 
je het met elkaar ontwerpt.  
 
Het gaat dus veelal om grotere projecten 
dan alleen een product maken, maar af en 
toe maak ik ook nog wel een verkoopbaar 
product. Zo heb ik als souvenir 
aardewerken tegels gemaakt waarbij een 
echte bloem in het aardewerk wordt 
afgedrukt. Deze zijn al op een aantal 
plaatsen in Friesland te koop.  

Ook komt er binnenkort een kwartet van 
mij in de winkels te liggen. Dat geeft ook 
nog steeds wel een echte kick!  
 
Je leest het al, ik doe van alles tegelijk! Dat 
maakt het werk ook erg leuk, maar niet 
makkelijk om uit te leggen. Vraag mij er dus 
gerust nog eens naar of kijk eens op mijn 
website: www.lisettebokma.nl. En hopelijk 
kan ik met deze achtergrond een mooie 
aanvulling zijn bij de redactie!  
 
Lieve groet! 
Lisette Bokma  
info@lisettebokma.nl  

  

Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …  

Het eerste symbolische lintje (maar wel een echt suikerbrood) kan worden uitgedeeld, want 
de meesterspeurder van vorige maand is: mevrouw B. Kruitbosch – Walinga. Alle inzendingen 
hadden de juiste locatie door gegeven, namelijk: bovenop het bordje aan de Jan 

Schotanuswei tussen nummer 80 en 82, vlak voor het bord einde bebouwde kom van 

Oudemirdum, daar waar je moet oversteken naar het fietspad richting Rijs. 

 

Ook deze editie heeft Jaap Aap een heerlijk plekje gevonden om even uit te kunnen rusten, 
maar waar in Oudemirdum zou dit toch zijn? Pak de fiets of wandelschoenen er maar weer 
bij en speur Oudemirdum weer in het rond! Vergeet dan niet om het aan ons door te geven, 
wie weet komt er dan een lekker suikerbrood jou kant op!  
 
Wat moet je doen? Speur op waar de foto 
gemaakt is en omschrijf dit zo precies mogelijk 
in een mailtje naar 
pompebled@oudemirdum.nl, of zoals de 
ouderwetse speurders op een echt briefje wat 
je in de bus mag doen bij iemand van de 
redactie. Zet hierbij duidelijk je naam en adres 
(anders weten we natuurlijk niet waar we het 
suikerbrood moeten bre ge …) Het a t oord 
kan tot 1 november ingezonden worden, de 
uitslag volgt in de volgende editie.  

http://www.lisettebokma.nl/
mailto:info@lisettebokma.nl
mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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NOK of munt 
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Dames kleedboxen op NOK terrein 

Iedereen in en rond Oudemirdum zal het inmiddels wel weten. Door de sterke aanwas van 
vrouwelijke voetbal leden was de huidige kleedboxen capaciteit bij SV NOK al geruime tijd 
niet meer voldoende. Daarom is door de sportvereniging NOK besloten om, voornamelijk in 
eigen beheer en met vrijwilligers, 2 nieuwe kleedboxen te realiseren. Dit kost natuurlijk 
weer veel geld.  
 
Daarom is dit plan aangevlogen op een wijze waar we in Oudemirdum sterk in zijn. Er zijn 
diverse mensen benaderd, zowel binnen als buiten Oudemirdum, die een sterke band met 
het dorpsgebeuren hebben. Met deze groep mensen is een projectplan voor de bouw van 
deze kleedboxen gemaakt. In dit projectplan (met de naam NOKofMUNT) is vooral gekeken 
hoe we een sluitende financiële begroting rond konden krijgen, hoe we de bouw vorm gaan 
geven, hoe we de eigen inwoners bij het projectje kunnen betrekken en vooral ook hoe we 
het duurzaam kunnen krijgen.  
 
De voorfase hebben we bijna gehad. Die loopt eigenlijk tot 15 september, waarop de grote 
eind-dag op het sportterrein van NOK zal worden gehouden (zie poster in dit blad). Daarna 
zal de echte bouwfase beginne , aar ij e de ople eri g zo  eetje i  juli olge d jaar i  
gedachten hebben. Inmiddels zijn we nu druk bezig de financiële dekking rond te krijgen. Dit 
zal naar verwachting zeker gaan lukken, mede dankzij onze acties zoals de grote loterij, de 
eind-dag en eigen inbreng. Maar ook natuurlijk met grote dank aan onze sponsoren en 
subsidieverstrekkers. Op dit moment hebben we een subsidie bijdrage ontvangen van de 
Rabobank, het Iepen Mienskipsfûns Fryslân en de Stichting Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer. 
Geweldig ….. eda kt oor deze steu !!!..   
 
Mag ik jullie uitnodigen aanwezig te zijn op de feestelijke eind-dag op  septe er…… e  
mocht je nog een van de laatste loten willen kopen om in aanmerking te komen voor een de 
geweldige 3 prijzen met een kans van 1 op 500 (er zijn 1500 loten aangeschaft) ga dan nog 
even naar de website NOKofMUNT.nl 
 
Coert Winkel 

voorzitter projectgroep NokofMunt 

tbv realisatie 2 dameskleedboxen 
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Van het MFC 
Wat hebben we genoten van 
die la ge ar e zo er….. 
Inmiddels gaan we het 
winterseizoen weer in en 
staat het dorpshuis vooral 
weer in het teken van sport, 
culturele en 
ontspanningsactiviteiten, 
fa ilie feeste  et …..  
MAAR:……….. in de zomer 
staat ons dorpshuis vooral in 
de regio bekend als de 
BINGO locatie bij uitstek. En 
dat komt niet in de laatste 
plaats door een hele fijne 
groep dames (vaak ondersteund door hun partners) die al jaren met veel plezier en passie de 
bingoavonden voor ons organiseren. Bingoavonden die gekenmerkt worden door prachtige 
prijzen en een hele leuke aankleding van de (sport)zaal.  Bingoavonden die altijd heel goed 
bezocht worden en waar je vroeg aanwezig moet zijn om een plekje aan de tafel te vinden. 
Bingoavonden die afzonderlijk voor zowel kinderen als volwassen worden georganiseerd. Al 
met al….…… elk jaar eer ee  ge eldig i itiatief a  de Bi go da es die daar ee steeds 
een mooie behoefte en invulling aan de functie van een MFC gebouw geven.  
 
Da es…. a e s het dorp e  het MFC bestuur        Geweldig Bedankt!!!!  
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Trekkertrek Oudemirdum 2018 

Het was afgelopen 28 juli 2018 al weer de zevende keer dat de trekkertrek wedstrijd door het 
huidige bestuur werd georganiseerd. Deze keer niet ná de bouwvak, maar door een volle 
agenda van de manege, vóór de bouwvak. Het was lange tijd erg droog wat het bestuur veel 
werk heeft bezorgd. Dit betekende twee weken lang elke dag water sproeien. Uiteindelijk 
was het de dag van de wedstrijd op een enkel buitje na prachtig weer! Het aantal deelnemers 
was prachtig om de hele dag te vullen. Met de vele vrijwilligers, waarvan velen al jaren 
betrokken zijn, kon het programma vlot afgewerkt worden. De jarenlange ervaring van 
bestuur en vrijwilligers is duidelijk te zien, het liep als een trein! Het bestuur is dan ook erg 
blij dat de meesten er elk jaar weer bij zijn, dit scheelt enorm veel werk.  

 
Door de regenbuitjes was er enige vertraging 
maar nadat de baan opgeknapt was konden 
we direct weer door met het programma.  
Het aantal bezoekers is al jaren stabiel, rond 
de 600 bezoekers zijn we blij mee al kunnen 
er natuurlijk nog velen bij. Na een en dag vol 
pra htige treks e  spe ta ulaire de o s as 
het rond halfzeven afgelopen. De 
prijsuitreiking vond weer plaats in de tent 
waarna er nog nagepraat en geborreld kon 
worden.  
 
Het bestuur kijkt terug op een prachtige dag 
die goed is verlopen wat mogelijk is gemaakt 
door de vrijwilligers en sponsoren die we nog 
een keer willen bedanken! Zonder deze 
mensen kan een evenement als dit niet 
bestaan! Binnenkort is er nog een gezellige 
BBQ voor de vrijwilligers en kunnen we dit 
jaar afsluiten. Volgend jaar half juli hopen we 
dat we dit alles weer kunnen organiseren wat 
vast gaat lukken!  
 
Namens het bestuur iedereen die op wat van 
wijze zijn of haar steentje heeft bijgedragen, 
hartelijk bedankt!   
Pieter, Durk, Rimmelt en Johan 
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Grand Café De Nostalgie

Beste lezer, 
De meeste Oudemirdumers is het vast opgevallen! 
De Nostalgie heeft een flinke verbouwing achter 
de rug. Van een bakkerswinkel via ijsjes naar 
groente en een kroeg, staat er nu een Grand Café. 
Maar wat houdt dat nu precies in? Wat is De 
Nostalgie nu eigenlijk? Een vraag die ons 
regel atig gesteld ordt… 
 
Toen we De Nostalgie overnamen in April 2017 
werd al snel duidelijk dat een ouderwets café 
runnen in Oudemirdum niet meer rendabel is. De 
tijden zijn veranderd met de komst van o.a. het 
rook er od, gee  al ohol o der de 8, o iele telefoo s… oe  aar op! Maar dat aakt 
niet uit, daar passen we ons toch gewoon op aan? Één van de achterliggende gedachtes was 
om het biljarten in de regio, maar Oudemirdum in het bijzonder, een flinke boost te geven!  
De e se  die ij ke e , ete  el dat hier  passie ligt. Het ieu e gedeelte dat er is 

ijge ou d oorziet perfe t i  deze ehoefte, a t het iljartzaaltje  staat i iddels als 
een huis. Maar De Nostalgie is veel meer dan dat: Als restaurant weten de mensen ons ook 
steeds vaker te vinden. De compleet nieuwe keuken maakt het mogelijk om de heerlijkste 
gerechten klaar te maken. Vanaf begin 2018 zijn er dus op de brink liefst drie 
horecagelegenheden om eens lekker uit eten te gaan en te genieten van een biefstukje of 
s h itzel, of… ou ja, ko  ge oo  la gs e  proef het zelf! Daar aast erzorge  ij di erse 
buffetten voor feestjes, groepen, families, noem het maar op! 
Is het café dan helemaal verdwenen? Nou nee, zeker niet wat ons betreft! Ze zeggen 

elee s: ee  hore agelege heid oor iederee , is er eige lijk éé  oor ie a d…  Maar 
wij durven de stelling wel aan dat dit niet voor De Nostalgie geldt. Dat komt vooral door de 
indeling. Het is een lang, smal pand. Gasten die voorin het restaurant zitten, hebben 
helemaal geen last van bijvoorbeeld de biljarters achterin. De lange bar halverwege, scheidt 
de compartimenten perfect. Dit maakt het ook mogelijk om tijdens de winterperiode allerlei 
leuke activiteiten te organiseren.  
Hieronder een opsomming van wat er zoal te doen is tot en met begin december: 
 
Vrijdag 14 sep  Klaverjassen 
Zondag 16 sep  Marathon biljarttoernooi 
Vrijdag 12 okt  Klaverjassen 
Vrijdag 26 okt  Bierproeverij 
Zaterdag 27 okt  Gezellige muziekavond 
Zaterdag 3 nov  Pubquiz 
Zondag 4 nov  Jamsessie begeleid door o.a. Grytz en Grize 
Vrijdag 9 nov  Klaverjassen 
Zaterdag 17 nov Theater oorstelli g: Brother i  Ar s  
Zondag 2 dec  Biljarttoernooi voor de (beginnende) jeugd 
Vrijdag 7 dec  Klaverjassen 
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U ziet het, er is genoeg te beleven aan De Brink 6! Wilt u de actuele en gedetailleerde 
informatie? Check dan de website grandcafedenostalgie.nl. Daar staan alle activiteiten 
uitgebreid beschreven in de agenda.  
 
Maar nog even over het biljarten: 
Inmiddels vinden er al een hoop liefhebbers 
hun weg naar De Nostalgie. Een damesclub (1x 
in de 2 weken vrijdagsavonds), een heren 
libreclub (1x in de 2 weken vrijdagsavonds), 
een driebandenclub (woensdagavond 
gemiddeld 1x in de 2 weken) en 1x in de 
maand op zaterdagavond een groep 
gezelligheidsbiljarters! Daarnaast is Biljartclub 
De Nostalgie nu ook aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB). Liefst 
vier teams (één libre- en drie driebandenteams) spelen door heel Friesland hun 
competitiewedstrijden, met als vaste basis De brink 6. Daarop zijn we natuurlijk hartstikke 
trots! Mocht je nu denken, is dit misschien ook iets voor mij..? af en toe een balletje stoten in 
De Nostalgie? Of spelen bij één van de clubs? Of misschien zelfs actief zijn als bondslid? Kom 
gewoon langs of doe een belletje, want voor biljartliefhebbers, op welk niveau dan ook, is 
hier altijd plaats! Er wordt ook regelmatig gevraagd naar biljartles. Welnu, het ligt in de 
planning om ook hierin iets te betekenen. Vooreerst zijn hiervoor twee datums beschikbaar, 
namelijk zondag 9 september en zaterdag 29 september. Houd de website in de gaten voor 
meer info hierover! 
Hopelijk zien we u of jullie eens verschijnen in ons prachtige Grand Café De Nostalgie!  
 
Hartelijke groet, Hylke & Marijke Bandstra  

 

http://www.grandcafedenostalgie.nl/
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Puzzelcompetitie 2018 

Beste puzzelaars, de herfst staat weer voor de deur en daarbij ook de derde puzzelronde 
van 2018. We hebben weer een grote kruiswoordpuzzel uitgezocht en deze keer een iets 
minder pittige Sudoku. Zo heeft u wat te doen als u weer wat vaker binnen moeten zitten, 
omdat het langzaamaan buiten wat kouder wordt en natuurlijk eerder donker. 
 
De oplossing van de Zomer Kruiswoordpuzzel is: DICHTMAAT . Iedereen had dit juist en dat 
geldt ook voor de Sudoku. De oplossing van de Sudoku staat op de pagina hiernaast. Er 
waren ondanks het mooie en soms wel erg warme zomerweer, toch weer veel inzendingen. 
Er was zelfs een inzending bij van over onze dorpsgrenzen: vanuit Nijemirdum is de eerste 
oplossing binnen! 
 
Wij wensen u weer veel puzzelplezier! De redactie 

 
De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2018 
5 punten 

Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4 
Mevr. B. Hospes - Boukes; De Ikebosker 29 
Mevr. S. Kuiper - Prins; Liemdobben 8 
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schns.wei 58 
 

10 punten 

Fam. G. Baukema, Binnenwei 9 
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. B. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, Flechtrd 14 
Dhr. K.L. van Ommen, Lege Ln 25 
Dhr. J.C. Pels; Kwikkebei 4 
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55 
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 
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 tussenstand van de Sudoku 2018  
1 punt 

Mevr. B. Hospes - Boukes; De Ikebosker 29 
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schns.wei 58 
 
2 punt 

Mevr. A. Abma – Posthuma, Flechtreed 16 
Dhr. P. de Jong; Liemdobben 9 
Dhr. G. Kelderhuis, Gaestwei 25 
Mevr. A. Klompmaker, Ikebosker 27 
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 
Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14 
Dhr. K.L. v. Ommen, Lege Leane 25 
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55 
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 
Mevr. J. Reinsma-Spijker, Nij-Amerika 6 
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 
Mevr. G. Witteveen, Ikebosker 11

 

De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 november 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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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik 

deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 

Oplossing Zomer Sudoku  

   
 

 

 

Uitslag kleurplaat 

Deze keer werden de 
kleurplaten ingeleverd bij 
Drogisterij Kramer - Zeldenrust. 
De volgende inzenders mogen 
een prijsje ophalen: 
Marrit Smink, 4 jaar 
Anne Klompsma, 7 jaar 
Rodas Zeriesenay, 11 jaar 
 
De kleurplaat uit dit 
herfstboekje kun je inleveren 
bij Slagerij De Vries. De 
kleurplaat in het midden van 
dit boekje. Veel kleurplezier!  
 
Heb je zin in een puzzeltje. 
Probeer dan de 6 verschillen 
tussen de twee plaatjes 
hiernaast, te vinden. Succes! 
 
De redactie  

4 3 9 6 1 7 2 8 5 

8 5 1 9 4 2 6 3 7 

6 2 7 3 8 5 1 9 4 

1 9 3 7 6 4 8 5 2 

2 4 8 1 5 9 7 6 3 

5 7 6 8 2 3 4 1 9 

9 6 4 5 7 8 3 2 1 

7 8 5 2 3 1 9 4 6 

3 1 2 4 9 6 5 7 8 
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HERFSTPUZZEL 2018 (5 punten) 
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Wist u dat? 

 Wist je dat er bij de laatste bingo in MFC mensen op elke beschikbare stoel zaten over  
2 zalen verdeeld (zelfs op de 2 stoelen die je kon winnen)? 

 Wist je dat er daardoor wel 380 boekjes bingo boekjes verkocht zijn (en dat nog zonder de 
super ronde)? 

 Er 4 augustus een helikopter non-stop boven Oudemirdum en omstreken heeft gecirkeld? 

 Alle inzittenden na 6 minuten weer enthousiast en veilig op de grond stonden? 

 De zomermarkt met nieuwe kramen veel bekijks trok? 

 De Fryske jún / middei in daverend sukkses wie!?  

 Dat Grytz en Grize de ôftrap hiene? Gryt Wiersma mei har fryske hynder harren opfolge?  
En Marcel, Piter &  Gurbe de ôfslúter hiene? 

 En Alle terrassen oan de nok ta fol sieten? 

 Oer Nok sprutse … Al in NOK of MUNT lot kocht? 

 Hjir in protte moaie prizen te winnen binne? 

 Ûnder oare in Auto, in reis en in fyts? 

 Hjirby de club sponsore wurdt? 

 Je op de zomermarkt voor een Euro aan de spijkerbroek van Henk kon hangen? 

 Je werd beloond met een ijsje? 

 Op zaterdag 11 augustus de muziek door Douwe Schotanus werd verzorgd? 

 Het dit keer ook weer een groot feest was op de Brink? 

 Er op woensdag 8 augustus een enorme buikglijbaan op de Brink stond?  
  

Lieve mensen,  
Geweldig bedankt dat jullie zo om ons gedacht hebben na Ids zijn 
ongeluk in april. Bedankt voor alle appjes, telefoontjes, kaarten, 
brieven, bloemen, boeken en alle andere dingen! Het is te veel om 
op te noemen. Bedankt voor alle bezoekjes, dit heeft ons geweldig 
goed gedaan. Elke dag gaat het weer wat beter, dus we gaan weer 
positief naar de toekomst kijken. Nogmaals bedankt voor alles! 
 
Groeten Ids en Willie Smink 
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Huisarts Nieuwsbrief 

Een rubriek geschreven door de Huisartsen 
Bakhuizen om nieuwe of belangrijke 
medische onderwerpen te belichten 
 
Heeft u een vraag of onderwerp waar u 
graag wat meer van wilt weten? Schrijft het 
dan op en breng of stuur het naar ons 
praktijk (info@huisartsbakhuizen.nl).   
 
Het onderwerp van dit nummer is vitamine 
B12 en de plaats hiervan in onze 
stofwisseling en voeding. Er wordt veel 
gesproken en geschreven over een gebrek 
aan vitamine B12 (verder = B12) als 
verklaring van diverse symptomen van 
onder andere het zenuwstelsel, de emoties 
en diverse organen. Symptomen die vaak 
worden genoemd zijn moeheid en een 
gebrek aan concentratie soms in com-
binatie met tintelingen en zenuwuitval.  
Ook een gebrekkig geheugen en 
wisselingen in de emoties (vb. depressie) 
zouden aan een B12 gebrek worden 
geweten. Verder zijn diverse lichamelijke 
klachten in verband gebracht met een 
gebrek aan B12, zoals spierpijn, gewrichts-

pijn, misselijkheid en benauwdheid. 
 
Het verband tussen het B12 gehalte in het 
bloed en evt. symptomen is onduidelijk. Een 
"normale" B12 gehalte sluit klachten van 
een tekort niet uit. En een laag B12 gehalte 
hoeft geen klachten te geven. Dit komt 
omdat er een grote voorraad B12 in de lever 
opgeslagen zit met voldoende B12 om 1 -2 
jaar vooruit te kunnen! Wél is een verband 
met symptomen aangetoond van een 
ernstig gebrek aan B12 met een storing in 
de aanmaak van rode bloedcellen. Dit heet 
een macrocytaire anaemie. Ook uitval van 
sommige zenuwbanen (de achterstrengen 
en piramidaal banen) is een direct gevolg 
van een B12 gebrek. Een storing van de 
hersenwerking kan optreden, in medisch 

jargon heet dit een "organische psycho-
syndroom". Déze symptomen houden direct 
verband met een ernstig B12 tekort in ons 
lichaam.   
 
De normaalwaarden van de meeste labs 
werken hierbij verwarrend. In Nederland is 
het B12 gehalte te laag bij minder dan 150 
picomol/L, dit geeft symptomen van een 
ernstig tekort. Maar gezonde volwassenen 
moeten minstens 300 picomol/L hebben om 
een voldoende grote B12 werkvoorraad te 
hebben. De normaalwaarde van B12 geeft 
dus niet goed weer wat de echte voorraad 
is. Soms wordt aangeraden dan het 
methylmalonzuur te bepalen. Maar dit is 
duur en kost meer dan B12 kuur te geven als 
tablet of injectie. Praktisch gezegd, als de 
symptomen passen bij een B12 tekort is een 
"proefbehandeling" B12 voor 3 maanden 
redelijk. Bij een verbetering van de symp-
tomen, dan speelt een B12 gebrek mee.   
 
Vitamine B12 wordt alleen gemaakt door 
dieren (bacteriën) en daarom zijn dierlijke 
voedingsstoffen een belangrijk onderdeel 
van het dieet. Vegetariërs en veganisten 
hoeven geen B12 tekort te krijgen. Dit kan 
voorkomen worden door producten te eten 
met veel B12. Een vegetariër kan een tekort 
voorkomen door tenminste 2 bekers zuivel 
per dag te gebruiken aangevuld met eieren 
of vis. Veganisten kunnen B12 tabletten 
slikken om een tekort te voorkomen. De 
belangrijkste dierlijke bronnen van B12 op 
een rij zijn zuivel (producten), vlees 
(producten), vis en eieren.  
 
Meer informatie over vitamine B12 is terug 
te vinden op de webstek van 
voedingscentrum.nl of op thuisarts.nl met 
het zoekwoord "B12".  

We wensen u een gezonde en rustige herfst 
toe! 
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De Wâlikker    klapt uit de s hool… 

 

Afrika markt 
In het vorige Pompeblêd vertelden wij al over de Afrika markt van 19 juni. Dit was een groot 
su es. I  totaal ko de  e € . ,- overhandigen aan de Stichting FF4future voor het 
project voor kinderen in Tanzania. Ook haalden we de Balkster Courant met een mooi 
artikel en grote foto. 
 

 
 

Einde van het schooljaar 
Aan het einde van een schooljaar moeten we ook altijd weer afscheid nemen van de 
kinderen van groep 8. De 3 jongens en 7 meisjes hebben alle tien voor de  
CSG Bogerman gekozen, waarvan er 2 naar Sneek gaan en de rest naar Balk gaat fietsen. 
Ter afsluiting hebben we een vossenjacht in het dorp gehad met de kinderen van 
groep 8 e  et éé  a  hu  ouders als os . Met ge e gde groepjes a  alle 
groepe  door elkaar gi g de hele s hool op pad o  de osse  te zoeke . Dit geeft 
altijd ee  ooi sa e zij  ge oel. 
 
De laatste week op school was het erg warm en werd er spontaan besloten 
waterspelletjes op het schoolplein te doen. En daarna was het zomervakantie! 
En daarmee schuift iedereen weer een plekje op in de school. Vanaf 3 september 
gaan we weer met frisse moed een nieuw schooljaar in met hetzelfde team, maar 
met nieuwe mix-klassen.  
                                                                                            Anja de Jong & Esther Hylkema 
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Fermenteren kun je leren 

Een aantal maanden geleden mochten we deelnemen 
aa  zo  leuke orkshop - namelijk een workshop om 

eer te lere  Fer e tere . Vroeger as dit de 
normaalste zaak om groente langer te kunnen 
bewaren. Fermenteren houdt in dat je groentes (of 
fruit) snijdt en in een weckpot bewaard met (zout) 
water. 
 

Beter verteren van voedsel 
Het fermenteren van groenten heeft eigenlijk veel meer (gezondheid)voordelen, buiten het 
langer houdbaar maken. Fermenteren helpt ook bij het verteren van voedsel. Wellicht 
herken je het wel; een opgezette buik, boeren laten, (stink)scheten, plakpoep. Dit zijn een 
aantal klachten/symptomen die je kunt herleiden aan het lastig kunnen verteren van 

oedsel. Met fer e tere  help je je li haa  al ast ee  ha dje .  
 

Meer voedingsstoffen 

Niet alleen helpt fermenteren bij het beter verteren van voedsel, ook blijven de vitamines & 
mineralen langer bewaard. Én kunnen er zelfs nieuwe mineralen & vitamines tijdens het 
proces ontstaan. Dus het wordt ook nog eens voedingsrijker. Je kunt het én beter opnemen 
én je krijgt meer binnen. Tevens is het een natuurlijke vorm van probiotica (het zit bomvol 
goeie a terië  die je é ht odig he t oor ee  gezo de dar flora). E  het leuke is… het is 
ook nog eens makkelijk, goedkoop & scheelt ruimte in de koelkast.  
 
Zure rode kool in 7 stappen: 

1 Je weegt een rode kool 
2 Je snijdt deze in kleine stukjes 
3 Je legt het in een bak en voegt daar Keltisch of Atlantisch 

zeezout bij (2% van het gewicht van de groente) 
4 Je kneedt de rode kool met het zout fijn, zodat er vocht vrij 

komt en het gaat glanzen 
5 Je pakt een schone weckpot 
6 Duwt de rode kool zo veel mogelijk in en stampt het met je 

vuist aan, totdat de rode kool onder het vocht staat 
7 Sluit het deksel. 
Vervolgens zet je het op een droge, koele en donkere plek. 
Elke dag doe je de pot e e  ope  e  di ht o  te o tlu hte . 
Na 5 dagen kun je het al opeten. Hoe langer het in de weckpot buiten de koelkast blijft, hoe 
zuurder de smaak wordt. Wanneer je de smaak goed vindt en liever niet hebt dat 'ie zuurder 
gaat smaken, kun je het in de koelkast bewaren of op een andere plek waar het ongeveer 6 
grade  is, da  stopt het fer e tatiepro es .  

 

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
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Kliflafjes

Elk jaar, zodra die mooie Hollandse 
traditie -de zwartepietendiscussie- weer 
in de landelijke media wordt aan-
gezwengeld stoor ik mij aan het gebrek 
aan historisch besef van vele 
Nederla ders et ee  e i g . 

We laten ons namelijk al jaren aanleunen 
dat al onze voorouders vreselijke mensen 
moeten zijn geweest! Omdat zij er et z  
allen verantwoordelijk voor zouden zijn 
geweest dat de donkergekleurde mede-
mens destijds als slaaf naar Europa werd 
gehaald, in volgepakte houten VOC-
schepen. Dat was natuurlijk niet best, 
maar als je niet beter weet zou je 
inderdaad het schaamrood op de kaken 
krijgen van al die wreedheid. 
Maar iedereen met roots in het hoge 
Noorden weet dat de grote meerderheid 
van ónze voorouders helemáál geen 
wrede gemene mensen waren, die slaven 
als honden behandelden! 
Waarschijnlijk kenden ze die wreedheid 
niet eens! Nog geen honderd (!) jaar 
geleden leefden veel van onze voorouders 
hier in het noorden namelijk nog in 
woningen die de naam woning absoluut 
niet waardig waren! Ze sliepen in semi-
ondergrondse plaggenhutten van krap 
aan 3 meter lengte. (De laatste werd pas 
in 1950 bij Jubbega geruimd!!) 
Men sliep in vochtige beschimmelde 
bedsteden van 1.20 bij 1.20 meter (!!) 
zonder goede verwarming. 
Er was geen sanitair en stromend water, 
hele gezinnen dronken uit de boerensloot 
of van de pomp. Kinderen, veel in getal, 
gingen niet naar school maar werkten 
voor een appel en een ei (en soms niet 
eens dat..) voor de kost, bij een baas die 
voor die arbeid hooguit een paar 
schamele koperen centen over had... 
Onze voorouders waren voor dat karige 
inkomen veelal totaal afhankelijk van hun 

werkgever. Juist ja, alsof het... slaven 
waren! Nederland is door onze 
voorouders met hard, héél hard werken 
opgebouwd tot het rijke en comfortabele 
land dat wij nu kennen. Het is dus niet zo 
gek dat bij de afgelopen landelijke 
Sinterklaasintocht in Dokkum een krachtig 
signaal werd afgegeven. Omdat die 
actiegroep vindt dat Zwarte Piet, als 
knechtje van een rijke weldoener, 
misschien wel beter af was dan hun 
voorouders in en rond Dokkum, Harkema 
en Gaasterlâ … Uit heel Nederland 
stroomden na die Dokkum-actie de 
sympathiebetuigingen binnen.  
Van de achterkleinkinderen van 
mijnwerkers uit het Zuiden, tot de 
achterkleinkinderen van keuterboertjes, 
veenstekers en stropers uit het Noorden 
van Nederland. Allemaal landgenoten die 
trots zijn op hun roots en die weigeren 
om in de slachtofferrol te kruipen en te 
schoppen tegen vermeende daders die al 
heel lang dood en begraven zijn. 
Misschien laten zij hun trots wel te weinig 
horen, omdat ze nou eenmaal bij de grote 
hardwerkende en zwijgende meerderheid 

a  Nederla d hore … Laten we in 
Oudemirdum dus maar kalmpjes 
doorgaan met dat práchtige kinderfeest, 
met Sinterklaas en zijn trotse zwarte 
knechten, mét die mooie fluwelen 
kleurige pakken. Je moet er toch niet aan 
denken dat in plaats van die sympathieke 
Zwarte Piet een arme ziekelijke en 
ondervoede plaggenhutbewoner uit het 
Gaasterland van een eeuw geleden zou 
meelopen met Sint!  
De kindertjes zouden huilend de Brink 
afrennen!! 
 
Tot november, bij die verslavend gezellige 
Sinterklaasintocht op de Brink!! HL 
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Voor op de kalender 

04 september 20.00 uur Klaverjassen 
15 september 20.00 uur  Ouwe Rammers 
21 september 18.45 uur Volleybalwedstrijd 22 
22 september 17.00 uur Volleybalwedstrijd 28 2 
28 september   10.00 uur Koffiedrinken 
28 september 18.45 uur Volleybalwedstrijd 29 
29 september 17.00 uur Volleybalwedstrijd 30 
30 september 15.00 uur Grytz & Grize 
05 oktober  19.00 uur Volleybalwedstrijd 12 
12 oktober  18.45 uur Volleybalwedstrijd 13 
13 oktober  17.00 uur Volleybalwedstrijd 16 
16 oktober  20.00 uur Klaverjassen 19 
19 oktober  18.45 uur Volleybalwedstrijd 20 
20 oktober  20.00 uur Ouwe Rammers 26 
26 oktober  10.00 uur Koffiedrinken 
26 oktober  19.00 uur Volleybalwedstrijd 02  
02 november  18.45 uur Volleybalwedstrijd 09 
09 november  19.15 uur Volleybalwedstrijd 100 
10 november  20.00 uur Ouwe Rammers 16 
16 november  18.45 uur Volleybalwedstrijd 
17 november  17.00 uur Volleybalwedstrijd 
23 november  18.45 uur Volleybalwedstrijd 
24 november  17.00 uur Volleybalwedstrijd 
27 november  20.00 uur Klaverjassen 
30 november  18.45 uur Volleybalwedstrijd 
01 december 19.00 uur Sinterklaasavond 
07 december 18.45 uur Volleybalwedstrijd 
07 december 17.00 uur Volleybalwedstrijd  
 
Let op wijzigingen op facebook pagina @MFCitKlif 
 

Wekelijkse activiteiten 
Dinsdag 8.00-8.30 Bloedprikken 
    Huisarts Balk 
  11.00-11.30 Huisarts Koudum/Wyckel 
  13.30-14.30 Huisarts Bakhuizen 
  20.00   Dammen    
Woensdag 10.00  Wandelgroep Buurtzorg 
  14.00  Soos (klaverjassen,sjoelen,kaarten) 
Donderdag 10.30-11.00 Bloedprikken 
  11.00-12.00 Huisarts Bakhuizen 
Vrijdag  11.00-11.30 Huisarts Koudum/Wyckel   
 

Wegens succes gaan we door 

met het koffiedrinken in het 

dorpshuis it klif. Voor 

eenieder die dat gezellig vind.  

 

Dat is dan 1 keer in de maand 

op vrijdagmorgen vanaf 10 

uur. De koffie is voor eigen 

rekening, maar een koekje of 

cakeje krijgt u erbij. Iedereen 

is welkom op de laatste 

vrijdag van de maand. Hierbij 

de volgende datums kunt u ze 

alvast in de agenda zetten. 

 

28 september, 26 oktober, 

25 januari en 22 februari. 

 

Groetjes Baukje Hoekstra 
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Damclub Oudemirdum zoekt nieuwe leden 

De 80-jarige Damclub Oudemirdum heeft dringend nieuwe spelers nodig om ook volgend 
seizoen weer los te kunnen. Daarvan zijn er nu namelijk te weinig. Het bestaansrecht komt 
in gevaar! Zo kan er weer een tweede klas komen en meer speelplezier voor de onderste 
spelers. Die laatsten moeten vaak ervaren dat de bovenste 6 speler te sterk voor hun zijn. 
 
Het seizoen van Damclub Oudemirdum werd afgesloten met warm buffet verzorgt door de 
beheerders van het Dorpshuis, wat zoals altijd lekker is en er prima verzorgd uit ziet.  
Henk Akse kan namelijk heerlijk koken. Tijdens het eten werden de prijzen uit gereikt. 
Clubkampioen en ongeslagen is Age Smink geworden met 27 punten en neemt het stokje 
van Jakob Folkertsma over. Stand als volgt na 16 gespeelde partijen: 2. Jelle Hospes 23 
punten. 3.Jakob Folkertsma 23 p. 4. Dooitzen Walinga 19 p. 5.Jan Kuiper 19 p. 6. Johan den 
Hengst 16 p. 7. Theunis Stegenga 9 p. 8. Leffert Folkertsma 5 p. 9. Piet Klompmaker 3 p. 
Voor beker hebben we snel damtoernooi gehouden. Daar was Jakob Folkertsma de beste 
met 15 punten. 2. Age Smink 14 p. 3. Jan Kuiper 10 p. 
In wedstrijden in de ZWD-bond en de vriendschappelijke wedstrijden tegen Nijemirdum en 
Warns Was Jelle Hospes de beste met 8 partijen en 11 punten. 2. Dooitzen Walinga met 7 – 
8 p. 3. Theunis Stegenga 8 – 8. Oudemirdum behaalde 3 punten in de derde klas van zwh-
bond. Volgend jaar maar proberen om meer punten te behalen.  
Dit was het dan voor dit seizoen hopelijk kunnen we in september weer los. We spelen in 
MCF it klif op dinsdag avond en beginnen dan om acht uur. 
 
Groetnis,  
Jakob Folkertsma competitieleider voor inlichting; tel. 571359. Voorzitter A. Smink;  
De Ikebosker 25; tel. 571974 en secretaris Jan Kuiper; Jan Schotanuswei 26; tel. 571694.  
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Bazaarcommissie O.N.S organiseert ten bate van de  

P.K.N. OUDEMIRDUM NIJEMIRDUM en SONDEL  

haar jaarlijkse 

 

 BAZAAR  

  

Zaterdag 13 oktober 2018 van 9.30 uur tot 15.00 uur  

i  MFC It KLIF  te OUDEMIRDUM 

 

met 

Veel leuke raad- en doe spelletjes voor jong en oud, 

 laat u verrassen op de Bazaar dag en alles met mooie prijzen te winnen!!!! 

 

Verder is er o.a. te koop: 

Allerlei soorten jam en gelei 
Honing, ja, ja er is weer honing 

Zoetzuur van augurk en courgette 
Kaarten in velerlei soorten, handgemaakt 

Cadeauartikelen, kabouters, handgeschilderd 
Bloemdecoraties, kransen en viooltjes in pot 

Etagères voor vogelvoer in verschillende uitvoeringen 
Houten voorwerpen, handgemaakt, insectenhotels 
Eigengebakken koek en cake, zelfgemaakte yoghurt 

Natuurlijk…….de ge reide sokke , ook op a estelling 
Stoofperen, niet te vergeten. Dit jaar weer een goed perenjaar. 

 

In de speciale koffiehoek is er gelegenheid voor 

een aangekleed bakje koffie, thee of fris. 

 

KORTOM,  VOLOP SFEER 

 

Dit alles mag U niet  missen. 

Reserveer de datum, plaats en tijd in Uw agenda 

 
Opbrengst collecte Longfonds 2018 

In de derde week van mei was de collecte van het Longfonds. Ook in Oudemirdum en Rijs zijn 
collectanten op pad geweest. De opbrengst in deze beide plaatsen bedroeg € 857,47. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. Hiermee kan het Longfonds de strijd tegen longziekten voortzetten. 
  
Namens het Longfonds, 
Janke de Jong-Hoekstra 
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Aldemardum op syn bêst!  

 
In ferskaat soarte fan ferfier is: 

 
De Tuxi                                          de Karxi                                                   de Kwaxi 
 
D r ek i ske  …. 

 
Topsi e …….                                                                         Tipsy fan wurde! 

 
 

Maarten v/d Weijden 
swimt non stop de 
Alvestêdetocht om jild op 
te heljen foar kanker 
ûndersiken. Hy is sneon 18 
augustus om 04.30 starten 
yn Ljouwert, mar moast 
moandei 20 augustus krekt 
foar Dokkum belies jaan. 
Mar wat is it in prestaasje, 
163 fan de 200 km hat hy 
swommen en dû koe der 

net mear. Moandei te jûn is hy huldige yn Ljouwert en der is bekend makke dat hy   

€ .5 .   by elkoar swommen hat. E  i  ike letter stiet de teller al oer de € ,  iljoe . 
De foto is sneon te middei om 17.30  makke by Kippenburg 
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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:    Gerke Walinga   Tel. 571395
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, of bij wijzigingen? Neem dan contact op 
met plaatselijk belang, of de redactie. De redactie bestaat uit: 

Jelle Twijnstra     tel. 571252
Hylke Bandstra     tel. 06-51632615
Rommert van der Veen   tel. 06-21234231 
Linda Quak    tel. 06-10468688 
Hiskje Stellingwerf   tel. 06-27974962 
Lisette Bokma    tel. 06-25032044
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
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Tine van Haaren-Visser,  hat yn 1987 by ús op’e Grintfisker wenne  en my ferteld dat har 
heit,  Ane Visser,  in  slachterij hie oan de Tsjerkestrjitte  en dat hat my nijsgjirrich makke. 
Yn 1917 ferkeapet Otte Theunis de Boer, foar  3600 gûne, syn slachterij oan  Ane Visser. Nei 
in oantal jierren  wol de polityk  yn Nederlân dat der kuolsellen by de slachterijen komme, 
mar dat passe  net sa bêst by de slachterij fan Ane. Derom lit hy yn 1928, troch J. Baukema  
foar 6.707 gûne, in nije slachterij bouwe oan de Jan Schoatanuswei. Hjir wennet no Piet 
Baukema. De âlde slachterij wurdt dan ferkocht oan coiffeur Thijs de Heij en dy makket 
der in kapsalon fan. Letter nimt soan Gerrit de kapsalon oer, mar nei in slim auto-ûngemak 
wurdt it wurk him te swier en ferhiert hy de kapsalon. 
Yn 1988 keapet Grytsje Faber de kapsalon. Fanôf july dit jier is it Hairfashion Janna Dina.

Foto en ynfo, Grytsje Faber, Gert de Heij en fan internet,  tekst Rommert vd Veen

 

Fan slachterij oant kapsalon/hairfashion

De kapsalon, +/- 1965

De Tsjerkestrjitte,  +/- 1950 ,  it earste hûs rjochts is de  
kapsalon, yn it lêste hûs wennet no Siemen Langeraap.


