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LENTELICHT

Na vrieskou en winterblauw,  

helder warm lentelicht. Voor          

het oog dood wordt wakker, 

ontkiemt, verraadt nieuw leven.             

 

Een nieuwe tijd is aangebroken,

een tijd van gierende hormonen, 

een energieke tijd om in te wonen,

een droomtijd die zich laat lonen.    

 

Zowaar zomaar opnieuw proeven, 

voelen, de geur ruiken, deelgenoot        

bij zien van kleuren, horen gezang,    

mooier, sterker, groter dan tevoren.

 
Anne Douwstra     

Foto voorkant: Durkje Gijzen 
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Van de Bestuurstafel

Beste lezers, 

Voorjaar….Nog iet, aar de dage  le ge  
en dit is een teken dat de winter langzaam 

terrein verliest. De schaatsen kunnen weer 

in het vet of zitten nog in het vet, want 

schaatsen is (nog) niet echt mogelijk 

ge eest, el ee  eetje s eeu  pret … 
We gaan een nieuw en spannend 2019 in! 

 

Sinterklaas is weer vertrokken en de Kerst 

versierselen (bijna) opgeruimd, De Brink 

renovatie is op wat kleine puntjes na 

voltooid, nu misschien nog een feestelijke 

ope i g…Oud e  Nieu  is rustig erlope  
en velen hebben kunnen genieten van het 

Akse Stamppot-buffet, gevolgd door de 

fraaie oudejaarsconference van Henk 

Landsheer met muzikale ondersteuning van 

de Vo al ‘oses, e …helaas gee  ar id 
schieten maar wel is het nieuwe jaar met 

ee  pra htig uur erk i geluid… Ver olge s 
naborrelen en gelukwensen uitwisselen tot 

i  de late uurtjes i  e  ij de Nostalgie… 

Ook kon men op nieuwjaarsdag een duik 

e e  i  de e or e hottu  op De Bri k… 

 

Gemeente De Fryske Marren heeft in 

februari het besluit dat de Zandwinning er 

niet komt. Op het laatste moment is door 

de FNP fra tie tege  geste d… het is al met 

al heel spannend geweest!  

Over duurzaam inzamelen van afval zal een 

afvalcampagne gestart worden. Inmiddels is 

er een info avond geweest in het Dorpshuis 

van Nijemirdum. Het is de bedoeling een 

actief campagneteam te vormen die 

hiermee de bewoners van elk dorp  te 

motiveren hun afval beter te scheiden. 

Meer info op pagina 23 en oudemirdum.nl. 

 

Ook maken we ons op voor de komende 

Algemene Leden Vergadering op 

maandagavond 18 maart a.s. om 20:00 uur 

i  It Klif . Age da e  otule  i dt u 
verderop in dit blad!  

Vanwege herziene statuten van onze 

vereniging is uw stem van belang en wij 

rekenen erop dat er zoveel mogelijk leden 

aanwezig zullen zijn! U bent van harte 

welkom! Indien u gaat verhuizen of uw 

lidmaatschap wilt opzeggen, dan dit graag 

melden via: secretariaat@oudemirdum.nl, 

of even een briefje in de bus bij één van de 

bestuursleden. 

 

Er is dit jaar nog niet veel sneeuw gevallen. 

Als het valt en blijft liggen dan is het zaak 

uw stoep schoon te houden door te vegen 

of strooizout te deponeren, zodat iedereen 

zonder kleerscheuren of botbreuken ter 

plaatste kan komen. Is er een vrijwilliger die 

dit il oördi ere , als er s eeu  ligt…? U  
reactie graag naar het bestuur via 

secretariaat@oudemirdum.nl 

 

De speelplaats a hter It Klif  ordt 
geteisterd door vernielingen en is ook voor 

de zoveelste keer hersteld door de 

gemeente. Dit kan zo niet doorgaan, mede 

daar het budget minimaal is. Als het zich 

blijft herhalen bestaat de kans dat de 

speelplaats wordt opgeruimd! De kinderen 

worden de dupe, dat kan toch niet de 

bedoeling zijn!? Graag uw aandacht en 

spreek de jongeren en volwassenen erop 

aan, zodat de vernielingen stoppen! 

 

Vereniging Oudemirdum Bruist (VOB) hield 

haar eerste jaarvergadering in de Nostalgie 

en sloot deze af met live muziek van André 

Koopmans. Het is maar mooi dat de 

samengevoegde Oranjevereniging en de 

Activiteiten Commissie Oudemirdum onder 

deze naam verder gaan met een positief en 

bruisend bestuur!  

 

De zon schijnt, de temperaturen gaan 

omhoog, het wordt een mooi 2019! 

Het bestuur van Plaatselijk Belang

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

 

Algemene Ledenvergadering op maandag 18 maart 2019 om 20:00 uur 

in MFC ‘It Klif’ 
 Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen jaarvergadering gehouden op    

            19-03-2018 

5. Jaarverslag 2018 

6. Financieel verslag 2018 

7. Herziene statuten 

8. Kascommissie en benoemen nieuw lid 

9. Dhr. Knobbe (onze dorpencoördinator) 

10. Agent Hebing 

11. Bestuursverkiezingen 

12. Pauze 

13. Presentatie dorpsstyliste 

14. Rondvraag 

15. Sluiting 

 

Met betrekking tot punt 7 geldt dat: 

Er is ee  aa ezigheid a  ⅔ a  de lede  odig o  te oge  ste e  oor de 
nieuwe statuten. Als er onvoldoende aanwezigen zijn, wordt er een nieuwe 

vergadering gepland op korte termijn om tijdens die vergadering te stemmen over de 

nieuwe statuten. Voor een doorslag is er op dat moment geen eis meer betreffende 

een minimale aanwezigheid. 

 

Met betrekking tot punt 8 geldt dat: 

De leden van de kascommissie zijn Yke Tine Andele en Geeske Roosma. Yke Tine zal 

de kascommissie verlaten en tijdens deze vergadering zal er een nieuw commissielid 

gekozen moeten worden 

 

Met betrekking tot punt 11 geldt dat: 

● Aftredend als bestuurslid (secretariaat) en niet herkiesbaar Tine Bandstra 

● Aftredend als bestuurslid (lid) en wel herkiesbaar Gatze Bokma 

● Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Janna Rienstra 

● Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Henk de Jonge 

● Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering 

Nieuwe statuten in te zien op de 

website oudemirdum.nl 

Bij Bokma en 

bestuurslid Anke Heemskerk Lege 

Leane 33 

Tijdens de pauze en na afloop 

Live Muziek van 2ndBlue! 
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Jaarverslag 2018 

Bij dezen kunt u het jaarverslag lezen van Plaatselijk Belang Oudemirdum! 

Mede door bestuurswisselingen is het een beetje passen en meten met het Jaarverslag. We 

hopen u voldoende te informeren en niets te vergeten. Door de nieuwe website, die nu een 

jaar draait, is het voor iedereen gemakkelijker en sneller informatie te vinden over 

Oudemirdum en omgeving. Ook dit jaar was er weer sprake van lief en leed, van positieve en 

negatieve zaken en kleine en grote maar vooral ook muzikale gebeurtenissen, en als volgt 

opgetekend. 

 

Doordat Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa was, heeft Oudemirdum en heel 

Friesland, hiervan mee geprofiteerd en er meer toeristen door getrokken, de terrasjes lokten 

en Bezoekerscentrum Mar en Klif werd meer bezocht, campings waren vol etc...Alles dankzij 

het prachtige zomerweer! 

 

We beginnen met het belangrijkste nieuws voor onze omgeving: De Zandwinning voor de 

IJsselmeerkust. Er komt geen zandfabriek voor de kust van Oudemirdum. De FNP-fractie in 

De Fryske Marre  gaat ee  zegge  tege  de pla e  a  za d i er “ als uit Cuijk. 
Met het 'nee' van de FNP is er geen meerderheid in de gemeenteraad van De Fryske Marren 

voor de zandwinning bij Oudemirdum. Smals NV uit Cuijk wilde daar vanaf een eiland op 5 

kilometer uit de kust minstens 30 jaar lang 2 miljoen ton zand per jaar opzuigen. Afwachten 

wat Smals u gaat doe , aar De ‘aad a  “tate….? 

 

In januari vond de 30e editie van het Familie Volleybaltoernooi plaats welke gewonnen werd 

door de familie Rienstra, op nr. 2 de Familie Stegenga en op nr.3 de Familie Swart. 

Voorjaars festi iteite ……I  de Nostalgie werd op 30 jan. t/m 4 febr. 2018  weer het 

Oudemirdumer Biljarttoernooi georganiseerd. In vier klassen kon dan gespeeld worden in het 

Li re  spel. I  MFC It Klif erd op  fe ruari  gezellige Quizje ee a o d gehoude , 
hier kon je leuke prijsjes winnen...Er was ook nog een fiets/wandeltocht met oud boswachter 

Goasse Hylkema...Bij Mar en Klif moesten ze Pake en Beppe de voorjaarsvakantie door 

helpe .. Er as ee  a k to the s ij de Nostalgie…o, ja..e  er is ges haatst op de ij er! De 
Russische beer?? Iedere winter komt de Russische beer wel even voorbij aan de koffietafel 

van elke zichzelf respecterende ijsclub. Komt de beer nog, of slaat hij deze winter over? Als 

de beer komt, dan gaat het schaatshart in ieder geval harder kloppen...eventjes dus... 

 

Koningsdag 2018 bruiste van de activiteiten in Oudemirdum. De nieuwe Vereniging 

Oudemirdum bruist  pakte het enthousiast aan met een ploeg bruisende mensen. De dag 

begon met een optocht die zeker de moeite waard was om naar te kijken. Er was weer een 

matinee in MFC It Klif en voor de kinderen waren er allerlei activiteiten georganiseerd. Tot 

slot as er het Bri kfest , et A a Dj Ni ky Lore zo e  De “uskes, korto  ee  geslaagde 
dag, e  a o d... a ht… 

 

De Wijkschouw is ook geweest en heeft de mankementen en punten voor verbetering in het 

dorp opgenomen. Beleef de rust van de natuur tijdens de onthaast wandeling door de 

bossen van Gaasterland op dinsdag 1 mei werd de wandeling georganiseerd door  
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Staatsbosbeheer en Bezoekerscentrum Mar en Klif en startte om 15:00 uur. De boswachter 

van Staatsbosbeheer nam je mee door de Gaasterlandse bossen en liet je de gunstige 

effecten van bewegen in de natuur ervaren. Onderweg werden ontspanningsoefeningen 

gedaan, zoals mindfulness en kregen de deelnemers tips om stress te verminderen. 

 

5 mei was er een playbackshow i  It Klif….  ei erd De Gaasterla d Wa delto ht ee  
klassieker onder de wandeltochten in het noorden van Nederland gelopen. Men kon 

meedoen in diverse afstanden. En dan Pinkstermaandag: De Friese Elfsteden Rijwieltocht. 

Met zo  .  deel e ers ee  spektakel dat de hele dag eel oois te zie  geeft, ze 
komen allemaal langs en de terrassen zitten vol met toeschouwers en uitrustende fietsers. 

Ook veel lege blikjes... 

 

Dan zijn er de zomerexcursies naar het Oudemirdumerklif en de Wyldemerk georganiseerd 

door Mar en Klif en Staatsbosbeheer. Samen met de boswachter ga je de natuur in en kun je 

leren vogels te spotten, libellen herkennen. Een prachtige leerzame wandeling door de ruige 

natuur! 

 

Op zondag 3 juni passeerden ongeveer 15 authentieke koetsen (via de Kerkstraat) de Brink. 

De eerste  erde  s o hte ds tege   uur er a ht e  op het plei tje erde  zij 
opgewacht door een dame in gepaste kledij. Daar hielden ze even halt en ontvangen een 

kleine versnapering voor onderweg. Een mooie gelegenheid om de koetsen vanaf de 

terrassen te aanschouwen! Daarna vervolgden zij hun weg naar Rinia State voor een 

fotomoment. Ook de terugweg ging over de Brink! Ditmaal zullen ze in tegengestelde richting 

het centrum rond 12:15 uur passeren. Via de Alde Buorren, Jan Schotanuswei en It 

Huningspaed maakten zij een rondje langs het IJsselmeer om te genieten van een picknick in 

het Rijsterbos.  

Tevens waren we getuige van een lange stoet van Oldtimers Trekkers die door Oudemirdum 

reden en hun mooie gepoetste antieke trekkers toonden aan het publiek, de ene nog meer 

ronkend en rokend dan de andere!  

 

Op 9 juni  namen de spelers van de toneelvereniging Snypsnaren ons weer mee in een 

spannend verhaal. Ze speelden de krimi van Harry Smits Moard yn it theater . Als publiek 

are  e getuige a  de perfe te oord. Dit alles erd gespeeld i  MFC It Klif… 

 

De Brink renovatie is op wat kleine puntjes na zo goed als gereed. De overlast tijdens de 

werkzaamheden was toch nog behoorlijk, trilplaten, ronkende shovels en kwetterende 

radio s, te i ste al je er lak ij oo t. Maar….Alles ziet er eer ooi uit e  het geheel is 
veel ruimer geworden. Rest ons nog een feestelijke opening! 

 

Familie van grondlegger Jan Luinenburg onthulden op maandagmiddag 25 juni een naar hem 

genoemd straatnaambord: Het Jan Luinenburgpead. Jan Luinenburg stelde vroeger zijn 

weiland als eerste open voor de recreanten, hij is daardoor de grondlegger van De Hege 

Gerzen geworden. Het was een feestelijke onthulling, er hangt een prachtig bord om te 

bekijken! 
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Zomerfestiviteiten...En dat waren er erg veel...Enkele laten we hier passeren: Inloopavond 

Friese IJsselmeerkust, om deze nog sterker en aantrekkelijker te maken...De 4e Editie 

Frysman triatlon werd op 24 juni georganiseerd, zwemmen, fietsen en lopen in en om het 

IJsselmeer...Ook waren er weer de jaarlijkse zomermarkten op De Brink...En kon men een 

helikoptervlucht maken boven het dorp...Live muziek, we noemen er enkele.. op De Brink 

door Grytz en Grize gevolgd door Gryt Wiersma en als sluitstuk Gurbe Douwstra, Piter 

Wilkens en Marcel Smit, het was reuze gezellig!...Voor de jeugd en de wat ouderen werd er 

de Brinkspelen georganiseerd en kon je mooie prijzen winnen, opbrengst ten goede van 

NokOfMunt, voor de nieuw te bouwen dames kleedboxen. (die er inmiddels staan)... Op 11 

augustus Live Muziek van De Drie Ladies van Vocal Roses, hierna Partyband Sunshine met als 

klapper van de avond, Dick van Altena samen met kompaan Marcel Smulders brengt De Brink 

in extase met de mooiste liedjes. 

 

In juli kon men naar de Jaarlijkse trekkertrek wedstrijd bij de manege Gaasterland, waar door 

4 trekkertrek liefhebbers uit Oudemirdum de nodige Pk s gedemonstreerd werden, met 

deelnemers uit heel het land. Er was veel publiek en gezelligheid. 

 

E  zo as er og eel eer….op de site o der de k op It Pompeblêd  kunt u veel 

terugvinden...en lezen. Op de slotavond van het zomerseizoen werd in augustus de proeverij 

op De Brink ondanks de hoosbui een succes en iedereen kon naar hartenlust eten en 

dri ke … 

 

Bij verschijnen van de nieuwe editie van It Pompeblêd heeft iedereen een enquête in de bus 

gehad inzake de Gemeentelijke Woonvisie. Er is nu een kleine werkgroep opgesteld die de 

verzoeken van huidige bewoners samen met de Gemeente zal onderzoeken om te kijken of 

er behoefte is voor kleinschalige huisvesting voor dienstverlenende bedrijven, huur of 

koopwoningen en seniorenwoningen in eigen dorp.  

 

Dan nog wat kleine dingetjes...Oudemirdum heeft een nieuwe kapster: Hairfashion Janna 

Dina. Janna Dina heeft de kapsalon overgenomen van Grytsje...Dan heeft Rein Boonstra een 

hernia operatie achter de rug en gaat het weer goed, maar het herstel duurde lang...Gea 

Liefhebber is gestopt met de rubriek Lief en Leed en gaat nu andere dingen doen...En zo is er 

og el het ee  e  a der, te eel o  hier alle aal eer te pe e …. 
 

Velen hebben kunnen genieten van het Akse Stamppot-buffet, gevolgd door de fraaie 

oudejaarsconference van Henk Landsheer met muzikale ondersteuning van de Vocal Roses, 

e …helaas gee  arbid schieten, maar wel is het nieuwe jaar met een prachtig vuurwerk 

i geluid… Ver olge s a-borrelen en gelukwensen uitwisselen tot in de late uurtjes in en bij 

de Nostalgie…   
 

Dit was dan 2018 in vogelvlucht, nu naar 2019 wat weer een mooi jaar wordt! 
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …  

De antwoorden stroomden dit keer binnen. De schuurdeur naast de bakker was blijkbaar een 

herkenbare plek in Oudemirdum. Eline 

Muizelaar en Anouk Bruinsma (beide 8 jaar) 

hadden een heel fotoverslag van de locatie 

ingestuurd. Uit de loting bleken zij ook nog eens 

de gelukkige winnaar(s) en ze hebben beloofd 

het suikerbrood samen te delen. Eet smakelijk!  

 

Met dit lentezonnetje heeft Jaap Aap een 

heerlijk plekje gevonden om uit te rusten en 

even bij te komen, maar nu kan hij het plekje 

niet meer terugvinden. Weet u/jij waar het is? 

Laat het dan snel weten!  

 

Wat moet je doen?:  

Speur op waar de foto gemaakt is en stuur het 

antwoord in een mailtje naar 

pompebled@oudemirdum.nl of per post aan 

iemand van de redactie. Zet hierop duidelijk je 

naam en adres (anders weten we natuurlijk niet 

aar e het suiker rood oete  re ge … . 
Het antwoord kan tot 1 mei ingezonden worden. 

 

 

Koningsdag én Dodenherdenking 

Ook dit jaar wordt er weer een bruisende Koningsdag voor je georganiseerd. Het 

enthousiaste team van vorig jaar, is ook dit jaar weer druk bezig om dit voor elkaar te maken. 

Het exacte programma krijg je te zijner tijd weer in de brievenbus. Toch verklappen we alvast 

de volgende activiteiten: 

 Opto ht, et dit jaar als the a LANDEN. De k aa  Nederla d, Duitsla d, Egypte…. 
Wil je meedoen? Geef je dan op via: koningsdag@oudemirdum.nl  

(Let op: geen dubbele landen) 

 Matinee in MFC it Klif, meteen na de optocht 

 Brinkfest, al jaren een geslaagd evenement met muziek voor jong en oud! 

 

Op zaterdag 4 mei herdenken we weer de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Om 19:30 uur lopen we gezamenlijk van MFC it Klif in een stille tocht naar het 

oorlogsmonument in het Fonteinbos. Deze stille tocht wordt georganiseerd door Plaatselijk 

Belang, De Wâlikker en VOB. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in het MFC. 

 

Met vriendelijke groet, team VOB 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
mailto:koningsdag@oudemirdum.nl


  

10 

 

 

 

  



  

11 

 

 

Even kennismaken 

….ik e  Dorie  de Ko i g, ik e   jaar e  ik e  i  
september 2016 in Oudemirdum komen wonen 

vanuit de stad Groningen. Mijn moeder Thea 

Borgman (83) woont hier al 35 jaar en mijn man Jan 

en ik zijn bij haar ingetrokken om wat op haar te 

letten en haar te helpen. Ik heb in Heerenveen op de 

middelbare school gezeten toen mijn ouders in 

Echten woonden, dus ik versta het Fries. Spreken is 

el heel oeilijk…ik pro eer het af e  toe,… aar 
ee… og iet… iss hie  ooit. 

Ik volleybal in Bakhuizen Dames 1 en heb het hier erg 

naar mijn zin. Jan en ik wonen hier met veel plezier. 

Heerlijk o  hier i  Gaasterla d te fietse  e  te are , er zij  ge eldige Caf s e  
eetgelegenheden. Wij hebben een zeiljachtje in Balk liggen. 

Mijn zwemschool had al 3 locaties en daar heb ik er in 2016 

nog eentje bij geopend in Koudum, omdat ik niet alleen aan 

mijn bureau kan zitten .  

 

Zwemschool Dorien verzorgt zwemlessen voor ABC en meer 

in Hotel Galamadammen te Koudum, in Groningen, Haren 

en Scharmer (Harkstede) aan kinderen vanaf 3 jaar. Ik heb 

een leuk team in dienst. De zwemschool is in 1995 

geopend. De eerste locatie was Haren (net onder 

Groningen). Ik geef zelf nog steeds met veel plezier les. Elk 

kind is weer een nieuw individu, kinderen verrassen me 

steeds weer. Het is geweldig om ze zwemmen te leren! 
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Van het MFC 
Het WMO-convenant: Hier wil ik in dit Pompeblêd eens wat over vertellen. Wat is nu de 

relatie tussen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en het MFC/dorpshuis.  

 

Nou, voor ons is dit om te beginnen pas in 

beeld gekomen toen de gemeente 

Gaasterlân-Sleat over ging in de gemeente de 

Fryske Marren. Voor die tijd deden we als 

dorpshuis vooral ons werk door een 

ontmoetingsplek te zijn voor de bewoners, de 

scholen en de sport. Het dorpshuis was dan 

het gebouw waarin alles gebeurde. En zoals 

elk gebouw heeft dit uiteindelijk weer 

onderhoud nodig. Met de gemeente waren 

toen afspraken dat om de zoveel tijd er een 

subsidiebedrag naar een dorpshuis ging voor 

groot onderhoud. Die afspraak hield bij de 

samenvoeging van de gemeenten op. Ons 

dorpshuis moest zich nu zelf maar redden 

oor at etreft o derhoudt…. Er k a e  
gee  potjes uit de ge ee te eer…. 
(PANIEK??? Nee hoor). 

Vanuit de toenmalige gemeente Skarsterlân 

was er al een andere vorm van financiële 

ondersteuning aan dorpshuizen gaande en 

die werkwijze is meegenomen naar de Fryske 

Marren. En dat heeft te maken met de 

WMO!! 

Er is tussen de gemeente en de dorpshuizen 

een convenant opgesteld waarin, kort 

beschreven, het volgende onderling is 

afgesproken. Namelijk dat dorpshuizen zich 

sterk in spannen om te bevorderen dat 

dorpsbewoners (zo lang mogelijk) 

zelfsta dig i  eige  leefo gevi g ku e  
blijven wonen, zonder in een isolement te 

rake . Dat betekent dat wij als 

dorpshuis/MFC, voor alle doelgroepen, zoals 

kinderen/volwassenen/ouderen, het 

dorpshuis open moeten stellen en activiteiten 

daarin moeten organiseren.  

Iets dat we vanzelfsprekend nu al doen. Elk 

jaar moeten we ook een overzicht aan de 

gemeente verstrekken wat wij zoals in relatie 

met de WMO aan activiteiten organiseren. 

Als tegenprestatie daarvoor is in dit 

convenant geregeld dat in ruil voor de 

organisatie van (Wmo-gerelateerde) 

activiteiten de gemeente ons compenseert 

met de opgelegde aanslagen van 

gemeentelijke heffingen. Deze aanslagen 

worden dan wel opgelegd, maar niet geint. 

De bedragen die met deze aanslagen zijn 

gemoeid, komen dan, kort door de bocht 

gezegd, in de plaats voor de 

onderhoudssubsidie die we vooreerst van de 

gemeente Gaasterland kregen. 

Voor onze penningmeester dus de taak om 

dit goed te reserveren voor toekomstig 

onderhoud. In 2015 hebben we ons eerste 

convenant op deze wijze getekend. Dat 

convenant loopt af en begin dit jaar zullen we 

een nieuw convenant tekenen. Daarover zijn 

onlangs op 9 januari in Harich met alle lokale 

dorpshuizen al gesprekken geweest met de 

gemeente en vooral onze betrokken 

dorpscoördinator Klaas Knobbe. 

Vanzelfsprekend zitten er evaluatie 

momenten in en willen we het samen met de 

gemeente nog door ontwikkelen.  Binnenkort 

tekenen we het nieuwe convenant. 

Tot zover even een bericht in het Pompeblêd 

over de achtergrondzaken die ook met het 

besturen van een MFC te maken hebben. 

Met groeten, Coert Winkel 
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Camping de Wigwam 

Anke, Johan, Marieke en Martijn Feenstra 

2017 

 1970 

Vanaf eind veertiger jaren kan er al 

gekampeerd worden op camping de 

Wigwam. De camping had toen nog geen 

naam. Vanaf begin jaren 50 kon men ook 

zomerhuisjes huren. Kippenhokken 

werden omgebouwd tot simpele 

zomerhuisjes. Rond die tijd werd ook de 

naam van de camping bedacht. De zoon 

van de toenmalige eigenaar was gek op de 

erhale  a  Are dsoog  e  zo is de 
aa  De Wig a  o tstaa . 

In 1965 kwam de familie Oostendorp uit 

Heiloo hier hun geluk beproeven. Eerst 

was het flink afzien, er was geen stroom 

en water moest uit de bron gepompt 

worden. 

 

Eerst kwamen er tenten, daarna volgden 

ook de caravans. In 1969 kwam de eerste 

stacaravan! Er werd riolering aangelegd en 

in 1982 ook elektra, eerst 4 Ampère, maar 

dit was eerst al een hele vooruitgang. 

In 1991 nam de 2de generatie, Jan en 

Nynke, de camping over en kon er na 25 

jaar wachten eindelijk begonnen worden 

met de uitbreiding van de camping. Er 

werden paden aangelegd, speeltuinen 

gecreëerd voor de kinderen en 

toiletgebouwen geplaatst. Stukje bij 

beetje is de camping verbeterd en 

uitgegroeid tot een prachtige plek om te 

kamperen en vakantie te vieren. In 2011 

heeft de 3de generatie, dochter Anke 

Oostendorp samen met haar man Johan 

Feenstra, de camping overgenomen. 

 

Anke, jij bent hier opgegroeid? Ja, dat 

klopt. Ik ben op de camping opgegroeid. 

Samen met Johan hebben we nog een tijd 

in Grouw gewoond en daarna nog een 

poosje in Oudemirdum. We wonen nu in 

mijn ouderlijk huis samen met onze 

kinderen Marieke en Martijn. Het huis 

hebben we recent nog flink verbouwd. We 

wonen en werken dus op de Wigwam! 

 

En jij Johan, jij bent er soort van ingerold? 

Al tijdens onze verkeringstijd waren we al 

bijna ieder weekend op de camping te 

vinden. Het idee om te camping over te 

nemen was toen nog niet aan de orde. Dit 

is later pas ter sprake gekomen.  
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En toen in 2011 toch de knoop 

doorgehakt? Ja. We hebben de camping in 

2011 definitief overgenomen en zijn hier 

toen ook komen wonen.  

 

Naast kampeerplekken verhuren jullie ook 

enkele accommodaties? We verhuren 

hoofdzakelijk kampeerplekken. Hiernaast 

verhuren we al enige tijd 2 volledig 

ingerichte stacaravans en vanaf 1 april 

komen daar 2 chalets/blokhutten bij.  

Jullie doen alles zelf?  

Dat klopt. Van 1 april tot 1 oktober 

werken we 7 dagen per week. De receptie, 

het cafetaria, de kantine, de schoonmaak, 

het onderhoud maar ook de boekhouding. 

We doen alles samen. Voor komend 

seizoen zijn we nog op zoek naar een 

medewerker. We zijn op zoek naar iemand 

die op oproepbasis in een aantal 

weekeinden en tijdens de zomervakantie 

ons kan ondersteunen in de schoonmaak 

en de snackbar. Heb je interesse en ben je 

16+? Neem dan contact op via 

camping@dewigwam.nl 

 

Anke en Johan, bedankt voor jullie 

bijdrage aan dit stukje. Nog een paar 

weken tot het seizoen. Succes nog met de 

laatste voorbereidingen en geniet nog 

even van de rust. De redactie wenst jullie 

een zonnige en drukke zomer toe! 

 

   

 

  

 

mailto:camping@dewigwam.nl
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Puzzelcompetitie 2018 

Beste puzzelaars, de laatste puzzelronde van 2018 is weer geweest. Hieronder de totaal 

uitslag van 2018. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang worden naar 

goed gebruik, de prijswinnaars van 2018 bekend gemaakt. Uiteraard vindt u dit ook terug in 

de zomereditie van dit blad. 

 

De oplossing van de Winter Kruiswoordpuzzel is: RECHTBANK . De oplossing van de Sudoku 

staat op de pagina hiernaast. We starten dit jaar weer met een nieuwe kruiswoordpuzzel en 

sudoku. Wij hopen dat alle vaste inzenders mee blijven doen en natuurlijk zijn nieuwe 

inzenders van harte welkom. Alvast veel puzzelplezier toegewenst! De redactie 

 

De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2018 

5 punten 

Dhr. D. Huiskamp; Fonteinwei 12-11 

 

10 punten 

Mevr. J. Bouma – Stegenga, Stobberoeier 5 

Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schns.wei 58 

 

15 punten 

Mevr. B. Hospes - Boukes; De Ikebosker 29 

Mevr. B. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 

Mevr. S. Kuiper - Prins; Liemdobben 8 

 

20 punten 

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

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. 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, 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 

Dhr. D. Huiskamp; Fonteinwei 12-11 

 

2 punten 

Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schns.wei 58 

 

3 punten 

Mevr. B. Hospes - Boukes; De Ikebosker 29 

Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 

 

4 punten 

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. R. Liefhebber, De Flechtreed 14 

Dhr. K.L. v. Ommen, Lege Leane 25 

Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55 

Mevr. J. Reinsma-Spijker, Nij-Amerika 6 

Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 

Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 

Mevr. G. Witteveen, Ikebosker 11 

 

De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 mei 2019 bij:  

Jelle Twijnstra; Jan Schotanuswei 9; 8567 LA Oudemirdum  

Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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                                                          Oplossing Winter Sudoku  

   

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag kleurplaat 

Deze keer werden de kleurplaten ingeleverd bij Technisch Bedrijf Bokma. De volgende 

inzenders mogen een prijsje ophalen: 

Marrit Smink, 4 jaar 

Anne Klompsma, 7 jaar 

Rodas Zeriesenay, 11 jaar 

De kleurplaat uit dit lenteboekje kun je inleveren bij 

IJs oerderij De Bûterka p . Dat is wel wat verder 

weg, maar op de fiets ben je er zo. Deze kleurplaat 

vind je in het midden van dit boekje. Veel 

kleurplezier!  

 

Heb je zin in 

puzzeltjes? 

Probeer dan 

de 6 

verschillen 

tussen de 

twee plaatjes 

hieronder, te 

vinden en 

maak de 

rebus. 

Succes! De 

redactie   

7 4 1 6 5 2 3 9 8 

3 2 9 1 7 8 4 5 6 

8 6 5 9 4 3 2 1 7 

6 5 4 3 2 9 7 8 1 

1 7 2 8 6 5 9 3 4 

9 3 8 7 1 4 5 6 2 

2 8 3 4 9 1 6 7 5 

4 9 6 5 8 7 1 2 3 

5 1 7 2 3 6 8 4 9 
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LENTEPUZZEL 2019 (5 punten) 
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Wist u dat? 

… deze ru riek al si ds  door Lys eth de Vries e  Marti e Dei u  
wordt verzorgd? 

… de reda tie a  het Po pe l d he  daar erg da k aar oor is? 

… deze ru riek door eel mensen als 1 van de 

eerste artikeltjes gelezen wordt bij het 

ontvangen van het Pompeblêd? 

… zij he e  aa gege e  het stokje graag o er 
te willen dragen aan een volgende, omdat de 

inspiratie even op is? 

… ij daaro  op zoek zij  aar  of eerdere personen die het 

nieuws van het dorp in deze rubriek leuk kunnen benoemen? 

… dit ook op ee  hele a dere a ier gedaa  ag orde ? 

 

… de reda tie zelf en met tips van Oudemirdumers, ook nog een paar wist u datjes voor 

deze editie heeft bedacht? Namelijk:  

…..Er in Oudemirdum meerdere jubilea te vieren waren afgelopen periode? 

.... ze bij Hotel BOSCHLUST en LUST –eten en drinken hun 10 jarige jubileum groots hebben 

gevierd?  

….dit et o.a. ee  feestelijk -gangen diner en een buffet werd gevierd?                                      

....Dat het interkerkelijke streekkoor ISO uit Oudemirdum al 50 bestaat? Dat ze ter ere 

hiervan op zaterdag 9 maart om 20:00 uur een jubileumconcert geven in de Paadwizer in 

Balk?  

... er ook dit jaar weer een optocht is op Koningsdag? Dat het thema dit jaar LANDEN is? 

Opgeven kan via koningsdag@oudemirdum.nl 

... er bij Mar & Klif tijdens de voorjaarsvakantie weer leuke en lekkere activiteiten waren, 

zoals kook,-en knutselworkshops?   

… Als u nieuwsgierig geworden bent er ook weer leuke activiteiten voor de Meivakantie 

geplant staan en te zien zijn op de website www.oudemirdum.nl/evenementen? 

…. de theetui  a  Kleurrijk eer geope d is na Pasen, vanaf 23 april?  

… Kleurrijk er ook ee  pra htige i kel ij heeft aar je spulle  ku t kope  die i  het atelier 
en in de werkplaats van Kleurrijk zijn gemaakt?  

… Kleurrijk er ook og  ieu e e o ers: 2 varkens genaamd Peppa en George, bij heeft? 

…het iljarttoer ooi i  de Nostalgie edero  ee  groot su es as? 

…Wieke Haars a het Li re toer ooi o  et ee  liege de po era s? 

…de “ yps are  eer et ee  leuk stuk op de pla ke  staa  op ,  e   aart i  het 
MFC?   

….de “ yps are  dit jaar met meerdere nieuwe aanwinsten speelt? 

…de Marderhoek edero  het e e e e t “tap i  de Marderhoek  orga iseert op 
zaterdag 9 november 2019? 

…u op oe sdag ij het MFC als u zi h a  te ore  e e  aa eldt  ee ku t ete  et at 
de pot schaft?  

… U alle post voor Merenpost ook in kunt leveren bij Henk de Jonge op De Alde Buorren 4, 

in de bus aan de schutting? 

… Martij  “ hilstra is geslaagd oor de opleidi g a  Maritie  Offi ier?  

mailto:koningsdag@oudemirdum.nl
http://www.oudemirdum.nl/evenementen
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Ho! Net yn’e kliko! 
Beste dorpsbewoners, 

In september 2018 zijn in gemeente De Fryske Marren twee 

lokale campagneteams, in Joure en in Skarsterbrêge, gestart met 

de af al a pag e Ho! Net y  e Kliko! I   krijge  ook alle 
andere kernen in De Fryske Marren de mogelijkheid om deze 

campagne op te pakken, onder begeleiding van Netwerk 

Duurzame Dorpen. Via deze oproep willen we ook ons dorp 

vragen om aan de campagne mee te doen en een campagneteam 

van enkele dorpsbewoners samen te stellen. 

 

Ho! Net y  e Kliko! is ee  paar jaar gelede  o t ikkeld door i o ers a  ier Friese 
dorpen omdat zij ontdekten dat Friese huishoudens nog heel veel afval verkeerd weggooien. 

Als alle Friese huishoudens hun afval goed gescheiden zouden weggooien, zouden we onze 

restafvalberg in één keer kunnen halveren. En dan zouden er ook niet zoveel waardevolle 

grondstoffen in de afvaloven verdwijnen, zoals nu gebeurt met verkeerd weggegooid papier, 

glas, textiel, GFT en elektrische apparaten.  

 

In een tijd waarin zorgen over klimaatverandering en grondstoftekorten bijna dagelijks in 

het nieuws zijn, kan iedereen op een eenvoudige en concrete manier zelf iets doen door het 

eigen afval slimmer weg te gooien. Het gaat dus niet om nog meer verschillende 

afvalbakken maar om een beter gebruik van de bestaande bakken. Een kleine moeite, als je 

er maar bij stilstaat e  als je aar de juiste i for atie he t. E  daar ri ht Ho! Net y  e 
kliko  zi h op. 
  

Begin 2019 wil Netwerk Duurzame Dorpen starten met een groep dorpen in Gaasterland, 

met de bedoeling dat die dorpen gelijktijdig de campagne uitvoeren en dus samen 

optrekken. 

 

Elk dorp dat mee wil doen, stelt een eigen lokaal campagneteam samen. 

Vertegenwoordigers van deze lokale campagneteams komen een paar keer bij elkaar voor 

activiteiten die voor elk dorp hetzelfde zijn. Namens Netwerk Duurzame Dorpen zorgt Lucie 

Gelderblom voor begeleiding van de campagneteams. Materialen en campagnebudget zijn 

beschikbaar. Met drie personen heb je al een mooi campagneteam, meer personen mag 

uiteraard ook. De leden van een campagneteam hoeven geen specifieke kennis te hebben, 

het gaat vooral om mensen die iets willen bijdragen aan een duurzamere toekomst. 

 

Bij succes van de campagne (bepaald door metingen na afloop van het 

campagnejaar) stelt de gemeente een financiële beloning beschikbaar. Elk 

lokaal campagneteam mag zelf bepalen aan welk maatschappelijk doel in 

eigen dorp dit geld wordt besteed. Lijkt het je interessant om hieraan deel 

te nemen? Meer informatie vind je op oudemirdum.nl 

 

Lucie Gelderblom  

T 06 53443078 
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Het oudpapier, toen en nu! 

Toen ik vroeger op de C.J.V. (christelijke 

jeugd ere igi g  zat, zo   jaar gelede  
kwam het idee bij ons op, om oud papier op 

te halen en het geld te gebruiken voor de 

jeugd clubs van Oudemirdum. 

De voorzitter Joh. Wagenaar en ik en nog 

een paar vrijwilligers haalden op een 

zaterdag middag in Oudemirdum het oud 

papier op. 

 

Dat ging eerst heel summier ( sommige 

mensen dachten dat zij er geld voor kregen) 

en wij kregen soms een klein beetje mee, 

soms en vaak zonder doos of touw er om. 

Wij mochten toen het oud papier in een hok 

van Lieuwe Line Visser aan t Hu i gspaed 

brengen. (waar nu familie van der Mark 

woont) En als daar een hele hoop was( soms 

wel van 4x ophalen) dan werd het 

opgehaald door handelaar/opkoper de 

Firma Munniksma uit Koudum, of door de 

familie Bergsma van het Heidepaed bij 

Oudemirdum. 

 

Later werd het opgehaald in één ladewagen 

en die bleef dan het weekend vol staan en 

werd dan op maandag geleegd door de 

zelfde firma. Ik ben er een hele tijd uit 

geweest, en later werd het oud papier 

opgehaald door mensen van de Ikebosker 

en de Grintfisker, er was dan een gedeelte 

voor hen zelf en de rest was voor de jeugd 

van de kerk.  

 

Op een gegeven moment waren er bijna 

geen mensen meer te krijgen die zich als 

vrijwilliger beschikbaar wilden stellen, en is 

een gedeelte weer naar de kerk gegaan. 

Hanneke Westra, toen als Jeugd ouderling 

van de kerk, heeft een tijd lang de papier 

organisatie op zich genomen. 

Toen zij niet meer ouderling was, ben ik 

voor haar in de plaats gekomen. Hotze 

Piersma maakt elk jaar een schema voor de 

10 papier ophalers wie op welke datum 

aanwezig moeten zijn.  

Als je niet kan dan kun altijd ruilen met 

ander die ook op lijst staat. 

 

Wij hebben elke keer 4 vrijwilligers nodig, in 

de even maand, met een trekker chauffeur 

en in de oneven maand dan zorgt het dorp 

voor ophalers. En zo gaat het nu om en om. 

Nu he e  ij op zo  papier ophaaldag,  
grote (soms 4) lade wagens vol, en er rijdt 

ook nog een auto met kar voor het buiten 

gebied. Dan zijn er bijna 2 grote containers 

gevuld. Het oud papier rijden en ophalen is 

ook een sociaal gebeuren! Als de eerste 

wagen geleegd is, gaan wij om koffie, 

meestal bij mij, maar soms ook wel bij een 

ander. En dan onder de koffie een praatje 

met de jongens over wat zij zoal doen in de 

week en weekend!  

 

En de nieuwste nieuwtjes komen dan ter 

sprake en de jongens die weten veel!!! 

Van wege de tijd moeten wij na een half 

uurtje weer aan de gang, want het papier 

komt niet vanzelf in de wagen! 

Tegenwoordig krijgen de helpers een kleine 

vergoeding voor hun inzet! Daar kunnen zij 

,als ze dat ille  s a o ds ee  iertje oor 
kopen! De papier wagen mogen wij bij Gert 

Age Runia achter de loods parkeren.  

Ook Nijemirdum gebruikt de zelfde lade 

wagen. De 2 lege containers staan bij familie 

Verf op het oude weggetje, een mooi plekje 

waar je eigenlijk niemand in de weg staat. 

Wij beginnen om 9 uur en zijn ongeveer om 

12.30 (soms iets later) klaar! 

 

De ge ee te De Fryske Marre  il het 
wel over nemen, maar daar voelen wij 

helemaal niets voor, dus houden zo!!!!!  

Geschreven door Jan Douma 
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Verzoek van de vrijwilligers OUD PAPIER 

Op de foto: 3 van de 4 vrijwilligers Arnout Bouma, 

Wijnand de Jong, Sjoerd Langeraap. Arjan Wiersma 

(staat niet op de foto) 

 

Beste mensen van Oudemirdum en 

omstreken, 

Iedere 2de zaterdag van de maand wordt 

het oud papier bij u opgehaald. 

Regelmatig treffen de vrijwilligers dozen 

aan die uit elkaar vallen, of niet goed zijn 

dicht gemaakt. Met als gevolg dat de hele 

wagen vol ligt met los papier.  

Dit kost naderhand veel tijd om op te 

ruimen. Dit kunnen we voorkomen! 

Dus hierbij het vriendelijk doch dringend 

verzoek van onze oud-papier vrijwilligers:  

Graag een stevig stuk touw om de dozen! 

Geen lege dozen meegeven! Geen papier 

in plastic zakken of tassen meegeven. En 

geen dozen in het natte gras zetten 

Kunnen wij op uw medewerking rekenen? 

Alvast Bedankt!!  

Na e s de ,,Papier ophaal die st  

 

Data 2019 Oud papier: 

Zaterdag 9 maart 

Zaterdag 13 april 

Zaterdag 11 mei 

Zaterdag 8 juni 

Zaterdag 13 juli 

Zaterdag 10 augustus 

Zaterdag 14 september 

Zaterdag 14 oktober 

Zaterdag 9 november 

Zaterdag 14 december

  

  

Welkom op Boerderij Kleurrijk! 

De Theetuin op Kleurrijk is na de paasdagen, dus op 23 april, weer open voor bezoekers. 

Boerderij Kleurrijk in Oudemirdum is een heerlijke plek voor gezellig samenzijn met 

vrienden, familie en kinderen. Zwieren in de speeltuin, kippen, hangbuikzwijntjes en 

konijnen kroelen en vervolgens lekker bijkomen op ons terras. Bijzonder aan onze boerderij 

is dat zowel mensen mét als zonder beperking hier prima uit de voeten kunnen. Op het 

terras kun je wat drinken, heerlijke taarten proeven, een eenvoudige lunch bestellen 

en genieten van het prachtige uitzicht over het landgoed. Met goed weer is het heerlijk 

toeven. Voor de kinderen is er een ruime speeltuin, die ook geschikt is voor 

rolstoelgebruikers. Het terrein is goed afgesloten en dus veilig. Er zijn allerlei voorzieningen 

zijn voor mensen in een rolstoel. Een rolstoel pad op het landgoed voert langs de weide, de 

pluktuin en het bloemenveld. Er een aangepast toilet met brancard en tillift. In onze winkel 

verkopen we spullen die in het atelier en de werkplaats van Kleurrijk zijn gemaakt. Naast dat 

Boerderij Kleurrijk een ideale plek is om te recreëren, doet het ook dienst als woon-, werk- 

en logeeradres voor mensen met een beperking. In onze Theetuin wordt u dan ook bediend 

door onze enthousiaste kleurrijke mee-werkers. 
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De Wâlikker klapt uit de school… 

Dinsdag 5 februari was er een Open Dag op 

onze school voor nieuwe ouders die zich 

oriënteren op een school voor hun kind(eren) 

en andere belangstellenden. Hiervoor had 

groep 7 een leuke vlog voorbereid en stonden 

de kinderen van de Leerlingenraad klaar om de 

gasten te ontvangen en rond te leiden door de 

school.  

  
Voor het maken van een vlog zijn veel 21e-eeuwse vaardigheden nodig. Hier ziet u een 

model met alle 11 vaardigheden die leerlingen in hun latere leven nog nodig zullen hebben. 

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een 

kennis- en netwerk samenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt 

gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk 

verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e-eeuwse vaardigheden nodig om 

hierop voorbereid te zijn. Met het maken van deze vlog hebben de kinderen er al een klein 

beginnetje aan kunnen maken.  

  

Autovrije zone voor school... Er wordt al vaak gesproken over de verkeersveiligheid van de 

kinderen bij het in- en uitgaan van de school. Er is weinig overzicht voor iedereen om over te 

steken. We hebben hierover gesproken en zijn tot de volgende conclusie gekomen: het zou 

goed zij  dat er i der auto s pal oor s hool stoppe  
e  a hte ... Va daar dat e graag ee  auto rije 
zo e  i  ille  stelle . We ille  u rage  u  auto iet 
meer op de verkeersdrempel voor school te parkeren. 

Op die manier ontstaat er meer ruimte en zicht bij het 

oversteken van de kinderen en ouders. We hopen op 

uw begrip en danken u alvast voor uw medewerking 

hierin!  

  

Hartelijke groeten van De Wâlikker,  

Esther Hylkema en Anja de Jong  
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Wortelsoep met gember 

Wij houden van soep! En soep kun je eigenlijk van 

bijna elke groente soort wel maken. Dit keer 

wortels & zoete aardappel. Zijn momenteel 

(lentetijd) ook weer veel te verkrijgen. 

 

Soep is een ideale manier om meer groentes 

binnen te krijgen en als makkelijke maaltijd voor 

bij de lunch of avondeten te serveren. Voeg wat 

extra (verse) kruiden(soorten) eraan toe en het 

wordt een ware smaakexplosie! 

 

Benodigdheden: 

- 300 gr wortels 

- 1 zoete aardappel 

- 1-2 cm gember 

- 500 ml verse bouillon of 1,5 liter water (voeg dan extra kruiden erbij) 

- 1-2 ui & knoflook 

- 2 tl kurkuma 

- 2-3 el kerriepoeder 

- Peper/zout/olijfolie/kokosvet 

Bereidingswijze: 

1. Bak ui, knoflook en gember met 1 el kokosvet in de pan.  

2. Voeg vervolgens de kruiden eraan toe.  

3. Snijd de wortels en voeg het in de pan. Zet het net onder met bouillon/water. 

4. Laat 20 minuten zacht doorkomen. 

5. Blend of pureer het tot een gladde soep en maak eventueel op smaak met 

peper/zout.  

6. Serveer het met scheutje olijfolie. Lekker ite! 

Weet jij van welke soort groente je geen soep kunt maken? ;-) Wij zijn heel erg benieuwd! 

Hieronder nog een lijst met groentes die volop verkrijgbaar zijn in de maand maart. Welke is 

jou  fa oriet ? 

 

Bloemkool Pompoen  Rode biet Spruiten  

Knolselderij Pastinaak Rode kool Witlof  

Paddenstoelen  Prei Spinazie  Veldsla  

 
        Rachel Hibma     &                  Conny Hibma 

                     Toegepaste Psycholoog                                               Orthomoleculaire Patissier 

                     Orthomoleculaire Voedingscoach  Epigenetische Therapeut 

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

                     www.foodyourthought.nl                   www.conjes-patisserie.nl 

 

  

mailto:info@foodyourthought.nl
mailto:info@conjes-patisserie.nl
http://www.foodyourthought.nl/
http://www.conjes-patisserie.nl/
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                                                                                Anja de Jong & Esther Hylkema 
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Kliflafjes

Nederland Kennisland 

Mijn ouders hebben mij altijd 

gestimuleerd om toch vooral te gaan 

studeren. Niet omdat ik daar zo goed in 

as, aar ge oo …o dat dat door de 
toen nieuwe studiebeurzen opeens kon! 

Hun generatie had namelijk geen 

studiebeurs of financiering, want die 

bestond toen gewoonweg 

iet. Bo e die …er oest 
gewoon knetterhard gewerkt 

worden voor het dagelijkse 

brood op de plank! 

Studeren was vlak voor en na 

de tweede wereldoorlog iets 

oor de e se  et geld … 

Dat veranderde dus toen 

door de studiebeurs het 

studeren voor Jan met de Pet ook 

mogelijk werd. 

De politiek stuurde er tientallen jaren op 

aan om van Nederland een Kennisland te 

maken. Die kennis zouden we dan over de 

hele wereld kunnen verkopen, zo was het 

idee. (Dat de Russen en Chinezen onze 

kennisvoorsprong nu gewoon jatten via 

een simpele internet-hack konden ze 

natuurlijk toen niet weten..) 

Nederland werd door de stufi met de 

jaren dus steeds gestudeerder. 

Op zich mooi, maar langzamerhand ga ik 

me ook afvragen of een land vol 

gestudeerde mensen nou wel écht zo 

wenselijk is. 

Want in alle studies wordt je geleerd geen 

aannames te doen, maar om je handelen 

te baseren op, en verantwoorden met, 

feiten en statistieken. 

Het (onderbuik)gevoel, het hart, het 

beslissen op basis van passie en 

e loge heid…het is er dus 
langzamerhand in Nederland helemaal 

uitgesa eerd … 

Iedereen voelt natuurlijk op zijn of haar 

klompen aan dat het bouwen van een 

industrieel eiland in dé toeristische 

trekpleister van Friesland, het IJsselmeer, 

om meerdere redenen niet zou moeten. 

Maar de mensen die ervoor geleerd 

hebben dragen helaas geen klompen! 

Die hebben mappen met cijfers, 

statistieken, rapporten en ander 

wetenschappelijk materiaal! 

En daarmee slaan ze alle 

landgenoten die hun hart en 

gevoel volgen zo vaak om de 

oren dat die het hart niet meer 

hebben om daar tegenin te gaan 

e  hu  ore  soeze … 

Een gestudeerde collega van me 

zei e ee s: Je ag ooit liege  
Henk, maar je moet wel héél goed 

orde  i  het aa e elijk ake  a  
wat jij ilt …. En dat is wat ik de laatste 

jaren dus zie gebeuren: Vliegveld 

Lelystad, de za dfa riek…de oorsta ders 
proberen het met rapportages en 

statistiekjes aannemelijk te maken dat het 

erg meevalt met de schade, de nadelen, 

de overlast. 

Maar gelukkig zie ik in Friesland ook nog 

steeds dwarse landgenoten die hun 

onderbuikgevoel én hun hart wél volgen 

en niét alles voetstoots aannemen. 

En mijn onderbuikgevoel zegt me dat die 

groep hartstochtelijke Friezen gelukkig 

nog steeds héél erg groot is. 

Als ik het moeilijk vond om ergens over te 

beslissen zei mijn 92-jarige moeder altijd:  

Da  oet je doe  at je hart je i geeft 
He k . Maar ja….die heeft da  ook ooit 
gestudeerd, al is ze …! 
Ik wens echter ons land met alle 

estuurders ook zo  ad iseur toe als ijn 

moeder! Beste maar weer! HL 
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Huisartsenpraktijk Koudum en Wijckel 

Misschien heeft u al gezien dat ons team is uitgebreid met een aantal nieuwe sterren aan 

het firmament. Overal in Nederland worden huisartsenpraktijken groter. Er komen steeds 

meer werkzaamheden naar de 

1ste lijn (de huisartsenzorg). Dit 

komt onder andere doordat er 

meer behandelingen mogelijk 

worden binnen de 

huisartsenpraktijk, omdat zorg 

uit het (duurdere) ziekenhuis 

naar de huisarts wordt 

verplaatst en omdat er sprake 

is van vergrijzing.  

 

Op dit moment zijn we 

misschien wel een wat te groot 

team, maar het doel daarvan is 

juist de continuïteit te kunnen 

waarborgen en de uitdagingen 

aan te kunnen. Per 1 januari van dit jaar werkt dokter Guido Snoek met veel enthousiasme 

bij ons in de praktijk. Guido is geboren en getogen in IJlst, heeft in Groningen en Utrecht 

gestudeerd. Sinds 3 jaar woont hij in Sneek met zijn echtgenote en met inmiddels 2 

dochters. 

Eigenlijk kunnen we hopen dat u ons niet te veel nodig zult hebben, maar mocht dat 

onverhoopt wel 

het geval zijn, dan 

staan wij voor u 

klaar.  

 

Dokters Bakker en 

Sijtema- van der 

Kooij 

  

Groepsfoto van de huisartsen. Van links naar rechts: Dr. Smit,  

Dr. Schipper, Dr. Snoek, Dr. Sijtema-v.d. Kooij, Dr. Bakker en 

Dr. Hofman - Boersma 
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MFC activiteiten voor op de kalender 

02 april  15.30-17.30  Bernepraat 

02 april  14.30-16.00 PKN ouderen contactmiddag 

02april  20.00 uur PB vergadering 

08 april  19.30 uur  Tûk wenjen 

13 april  19.30 uur Ouwe Rammers 

26 april  10.00 uur Koffiedrinken 

27 april    Koningsdag, Matinee en verder gezelligheid in het MFC 

04 mei  19.30 uur Dodenherdenking, daarna koffiedrinken in het MFC 

07 mei  15.30-17.30 Bernepraat 

07mei  20.00 uur PB vergadering 

11 mei  19.30 uur Ouwe Rammers 

17 mei  19.00 uur Wâlikker Wille 

23 mei  07.30-21.00 Stembureau 

31 mei  10.00 uur Koffiedrinken 

04 juni  15.30-17.30 Bernepraat 

04 juni  20.00 uur PB vergadering 

08 juni  19.30 uur  Ouwe Rammers 

09 juni  hele dag Step Elfstedentocht 

10 juni  hele dag Fiets Elfstedentocht 

21 juni  hele dag Beachvolleybal School 

22 juni  hele dag Beachvolleybal Vrije sector 

28 juni  10.00 uur  Koffiedrinken 

 

Wekelijkse activiteiten 

Dinsdag 08.00-08.30 Bloedprikken 

  08.30-09.30 Huisarts Balk 

  11.00-11.30 Huisarts Koudum/Wijckel 

  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/Wijckel 

 

Verhuisbericht |  2019 wordt een bijzonder jaar voor fysio- en manuele 

therapie Gea Veltman. Op 1 januari was het tien jaar geleden dat de 

praktijk is gestart. Inmiddels is de praktijk flink gegroeid en hebben zij 

diverse specialisaties in huis. Dit jaar staat in het teken van verhuizen. In Balk en Bakhuizen 

krijgen zij een nieuwe locatie: in Balk naar het oude pand van de Rabobank en in Bakhuizen 

naar de Skuniadyk in een gezamenlijke praktijk met o.a. huisartsen. De praktijk in 

Oudemirdum wordt door deze veranderingen gesloten. Voor cliënten die aan huis worden 

bezocht, verandert er niets. De cliënten die de praktijk kwamen, zijn van harte welkom op 

één van de nieuwe locaties. De precieze verhuisdatum vindt u op de website. 
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Opbrengst collecte MS Fonds 

In de week van 19 t/m 24 november is er in 

Oudemirdum gecollecteerd voor het MS-

Fonds. 

 

De opbrengst is 662,09 euro. Via deze weg 

wil ik graag alle gevers en collectanten 

bedanken voor deze opbrengst!  

  

Namens het MS-fonds,  

Betsie Haitsma 



COLOFON

Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum

Voorziter   Jappie Stegenga  Roune Leane 9
   Tel. 571852   8567 LK

Penningmeester:  Anke Heemskerk Lege Leane 33

   Tel. 571574  8567 LH

Vice voorziter:   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 redacie
It Pompeblêd is een uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang en verschijnt 

4 maal per jaar. Nog geen lid? Neem dan contact op met plaatselijk  

belang, of de redacie. De redacie 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 

Lisete 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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Eartiids waard it lân tsjin de see 

beskerme troch seediken mar ek 

troch grutte houten skermen fan yn 

de grûn drukte peallen. Rûn 1730 

krige men der problemen mei om’t 

de peallen oanfretten waarden troch 

“paalwormen”. Dit is in bist út de 

tropen dy’t mei liften wiene mei de 

De Seekeering

houten frachtskippen. Om it lân dochs sa goed as mooglik drûch te hâlden waarden 

der dû diken makke fan stienen. Hiel Nederlân waar ôfsocht foar stien en der binne 

ek hunnebedden foar sloopt en miskien ek wol de stienkiste yn Rysterbosk. Letter 

waar basalt brûkt en sa kinne wy de glooiingen/diken no by de kust fan Gaasterlân. It 

wurkjen oan en it setten fan de basaltdiken wie swier hânwurk.

Op de foto’s; It wurk oan de dyk by Gaasterlân +/- 1920  en it haventsje by it 

Aldemardumer Klif mei swimmers tusken de âlde peallen +/- 1960. By ’t Klif hat de 

tiid de peallen stadichoan opromme, mar op oare plakken binne de peallen der rûn 

1950 úthelle om wer brûkt te wurden yn de bou, ensh.

Foto’s; fam G.Muizelaar, tekst Rommert vd Veen, info historiegaasterland.nl.

 


