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It Pompeblêd
Nijs út en oer Aldemardum



STRANDLOOP

Wijl wind, kou onze lijven striemen,
ploegen wij door het mulle zand,                      
met ervaring voor het oog zinloos, 
een zinvol uitwaaien op het strand. 

Met soms zoekend naar evenwicht, 
de wind trotserend door tegenwicht
het ontdekken van diepblauw in de 
horizon als oogstrelend vergezicht.  

Pur sang dit naakt zonder pose,
deze tijdloze dag met gouden rand,
die geest verrijkend bevrijdend 
voelt bij tegenwind, stuivend zand. 

Anne Douwstra                   

Foto voorkant:  Geeske Hendriks
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Van de Bestuurstafel

Beste lezers, 

Tsja…)e zegge  elee s het il og aar 
iet zo ere : hagel, windstoten, natte 

sneeuw en meer van dat. Ook in het Bestuur 
van Plaatselijk Belang Oudemirdum zomert 
het nog niet. Er zijn veel aandachtspunten! 
E ..…er is og steeds ee  a ature, eet u 
iemand of wilt u zelf meebesturen in ons 
gezellige bestuur? Meldt u dan bij één van 
de bestuursleden van Plaatselijk Belang 
Oudemirdum! Inmiddels zijn de herziene 
statuten door stemming goedgekeurd en zal 
de akte bij de notaris getekend worden.  
 
Een verontrustend signaal is de bomenkap 
in en om Oudemirdum, zo hier en daar 
verdwijnen fraaie bomen, en er volgt geen 
aanplant. We zullen de Gemeente hierop 
moeten aanspreken. Oudemirdum is een 
bomendorp en dat moet zo blijven.  
 
De echte voorjaars- en zomeractiviteiten 
moeten nog beginnen, maar Koningsdag 
bood wel, ondanks het koele weer, een 
fraaie opto ht et als the a La de . Het 
leverde veel bekijks op door de mooie 
opgesierde praalwagens, het hele dorp werd 
er op getrakteerd. s O hte ds was er 
Matinee bij en in MFC It Klif. Vanaf 2 uur  
s iddags was er op De Brink een geweldig 

feest: Brinkfest, met als hoofdact de Golden 
Earring Tribute band. Een afgeladen 
feesttent met een deinende massa en in de 
verte een rokende band! Verbazingwekkend 
hoe het bier gedronken werd, een echte 
jongleertruc met wel 3-4 glazen bier 
tegelijk! Alles was goed en strak 
georganiseerd door de VOB! 
 
Op 4 mei is de Dodenherdenking bij het 
monument in het bos weer op waardige 
wijze herdacht. Alles rond het monument 
was mooi geordend en schoongemaakt door 

Boy Schotanus tezamen met de 
schoolkinderen. De kranslegging werd 
gedaan door de gemeente De Fryske 
Marren, de Wâlikker en Plaatselijk Belang 
Oudemirdum. Er werd ook een krans gelegd 
door de familie Clegg-Kingma uit 
Manchester. Ook werden er mooie 
gedichten voorgedragen. 
 
Op 5 mei is vervolgens de Bevrijding gevierd. 
Dit viel dit jaar gelijk met de 16e Gaasterland 
wandeltocht. Het is dé klassieker onder de 
wandeltochten in het noorden van 
Nederland. Ondanks het koude weer was de 
deelname weer erg goed. Je kon kiezen uit 4 
afstanden, van 7,5 tot 40 km. Onderweg 
waren allerlei activiteiten en voor het eten 
en drinken werd gezorgd. 
 
De meeste mensen hebben internet en 
zoals het nu lijkt wordt het nog sneller door 
de komst van Glasvezel. Hierover is een 
infoavond geweest in MFC It Klif over de 
voor- en nadelen. Er volgt een extra 

infoavond a.s. donderdag 13 juni in MFC It 

Klif. Aanvang is 20:00 uur tot ca. 21:30 uur. 

(Zie ook de uitgebreide informatie op de 
pagina hiernaast). Komt allen!  
 
Het is niet direct van Plaatselijk Belang voor 
Oudemirdum, maar toch zal het invloed 
hebben op o.a. de horeca, de winkels en de 
campings, sluiti g a  “y ra dy s “peelpark. 
Hopelijk komt er toch nog een koper voor 
dit fraaie park… 
 
Nu nog maar afwachten wat de zomer ons 
gaat re ge , dit as het oorlopig eer… 

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang 
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Glasvezel in Oudemirdum 

Op het vlak van de glasvezel aanleg is het 
erg rumoerig. Waar er al die jaren geen 
aanbieder te vinden was die ons van een 
aansluiting wilde voorzien, zijn er opeens 
twee... Hierin schuilt echter een groot 
gevaar! Als de bewoners van De Fryske 
Marren verdeeld kiezen, haalt geen van 
beide aanbieders de drempel om aan te 
kunnen leggen! 
 

“tel dat % a  de i o ers ja  zegt. áls 
dat dan evenredig verdeeld is over beide 
partijen, dan hebben die elk 40%. Wij 
hebben minimaal 50% nodig, en Kabel 
Noord komt pas bij 60% deelname. In dat 
geval komt er geen glasvezel terwijl 80% van 
de bewoners dat wel wil. Dit zou 
onverteerbaar zijn. 
 

De samenwerking met Kabel Noord zoals wij 
die voor ogen hadden komt niet van de 
grond. Kabel Noord zal zich blijven  
beperken tot het buitengebied. Wij zochten 
juist een partner die wél mee wil denken 
over oplossingen voor binnen de bebouwde 
kom, waar (zeker in de kleine dorpen), ook 
grote behoefte aan een goede verbinding is. 
Wij zijn daarom vanuit DFMopGlas een 
samenwerking aangegaan met Glasvezel 
buitenaf. Zij zijn bereid om samen met 
DFMopGlas een netwerk aan te leggen en 
alle inwoners, maar o.a. ook scholen, 
bedrijven en dorpshuizen de gelegenheid te 
geven om op glasvezel aangesloten te 
worden. Glasvezel buitenaf heeft al in 42 
gebieden succesvol een glasvezel netwerk 
aangelegd. Vaak in samenwerking met de 
lokale initiatieven. Wij zijn er van overtuigd 
hier een betrouwbare en sterke partner aan 
te hebben die DFMopGlas nu al enorm 
steunt in de vraagbundeling en alles wat 
daar bij komt kijken. Wij vragen jullie dan 
ook om in te schrijven bij DFMopGlas met 
Glasvezel buitenaf! Hiermee krijgt iedereen 
de kans aangesloten te worden. Laten we 
solidair zijn en zorgen dat iedereen mee kan 

doen. Overigens is het aanbod van Glasvezel 
buitenaf ook nog eens voordeliger!  
 

Hebt u zich al aangemeld? Kijk goed of dat 
wel bij DFMopGlas/Glasvezel buitenaf is. In 
het geval dat er een keuze is gemaakt is voor 
Kabelnoord die achteraf niet juist is, geldt er 
sowieso een wettelijke opzegtermijn van 
twee weken. Had u zich al eerder bij 
Kabelnoord aangemeld in de veronder-
stelling dat zij met DFMopGlas een 
mienskipsproject zouden realiseren, dan 
kunt u ook nog steeds opzeggen. Op onze 
site vindt u daarvoor een aparte brief  
 

Hebt u nog niet gekozen? 
Op defryskemarrenopglas.nl worden alle 
keuzes helder uitgelegd. Inschrijven kunt u 
doen door een pakket uit te kiezen bij één 
van de vijf aanbieders. De aanbieders zullen 
de deelnemende adressen doorgeven aan 
Glasvezel buitenaf, u hoeft zich daarna niet 
nog op te geven voor een aansluiting. Let 
op: de inschrijving sluit 1 juli. Als we op die 
datum in het gebied buiten de bebouwde 
kom 50% deelname hebben wordt er in 
oktober gestart met de aanleg en worden de 
eerste aansluitingen in januari geactiveerd! 
Voor de bebouwde kom geldt dat 35% zich 
moet hebben aangemeld. Wij hopen dat u 
allemaal mee doet. Bovendien is het niet of 
nauwelijks duurder terwijl u een veel betere, 
toe-komstbestendige verbinding krijgt. Zelfs 
als u nu wel tevreden bent met bijvoorbeeld 
kabel of 4G, ben er dan van bewust dat dit 
zeker niet toekomst-bestendig is. Glasvezel 
biedt de beste verbinding! Samen hebben 
we nu de kans om dat voor elkaar te krijgen. 
Laten we de handen ineen slaan en voor 
DFMopGlas met Glasvezel buitenaf kiezen. 
 

Zijn er vragen, dan helpen wij u graag 
verder. Kom ook naar de extra 

informatieavond op 13 juni 2019! 

 
Met vriendelijke groet,  

Plaatselijk belang en de ambassadeurs

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.defryskemarrenopglas.nl&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGebyCVUU7nL2bgd8a7L_u46Fjfow
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Vereniging Oudemirdum Bruist: Zomerprogramma 2019 

BAM! We gaan het tweede jaar in van de VOB. Ook deze zomer zit weer boordevol 
a ti iteite , arkte , li e uziek e  atuurlijk de el eke de i go s! Het viel niet mee om 
iets te bedenken voor de seizoensopening na het grote helikoptersucces van vorig jaar. Maar 
gedurende een slappe winter passeerden vele ideeën de revue. Wij weten het zeker: 2019 
wordt wederom genieten! 

Vrijdag 19 juli wordt het plein van de brink omgetoverd tot een 
arena voor sterke mannen en vrouwen. Niemand minder dan 
Wout Zijlstra gaat de seizoensopening presenteren en samen met 
de VOB orga isere . Wie i t de titel De sterkste a  a  
“ d est Frysl ? Wij zij  zeer e ieu d! Ook is er tale t a  
eigen bodem: Johan Gijzen en Harm-Jan de Kroon nemen deel en 
gaan de strijd aan in de klasse -105kg. Op de onderdelen 
vrachtwagen trekken, gewicht hoog gooien, accutillen, biervaten 
race en de alom beruchte timberwalk mogen ze laten zien dat ze 
hun mannetje staan. We hopen natuurlijk op massale steun 
vanuit het dorp met deze mooie uitdaging! Daarnaast is er nog 
een damesklasse en de heren +105kg. Is je interesse gewekt? 

Deelnemers (of -neemsters) kunnen zich nog opgeven op het moment van schrijven! 
 
Ook een groots event zien we tegemoet op woensdag 31 juli. Vorig 
jaar was de culinaire proeverij een verrassend succes. Wie herinnert 
zich bijvoorbeeld nog de kokende brandweerman in de stromende 
regen..? Dit jaar komen we spetterend terug met een 
Preu e e e t . Deelnemers mogen in een wedstrijd laten zien of 

hun hapje wordt beloond met de hoofdprijs! Niemand minder dan 
Reitse Spanninga is voorzitter van de vakjury deze dag. Hij zal ook 
alle kramen langslopen en voorzien van zijn soms humoristisch, maar 
af en toe ook gevreesde commentaar. Die avond mag het publiek, jij 
dus, een stem uitbrengen voor de publieksprijs! Kom langs en geniet van Lekker Ite mei 
Reitse! 

En wat te denken van de live muziek op de zaterdagen? Bekende 
en minder bekende namen passeren de revue. Een greep uit het 
repertoire; Kees Plat (zanger van The Cats Tribute Band), Marcel 
Smit, Gurbe Douwstra en de Makkumer Bluesbrothers geven hun 
muzikale show op het overdekte podium. Maar ook talent met 
Gaasterlands bloed is er volop: Grytz & Grize, 2nd Blue (o.a. Tine 
Bandstra) en Hessel Rienstra brengen op eigen wijze de brink in 
vervoering met hun muzikale talenten. 
Natuurlijk zijn er ook leuke activiteiten voor de kinderen met een 

ouder etse Kids ight  en het welbekende kuipjesteken. Uiteraard is er elke dinsdagavond 
weer kinderbingo en zitten de bingobabes gelukkig ook dit jaar weer klaar om volle zalen te 
ontvangen op de donderdagavonden in MFC It Klif!  
            Het volledige programma vind je op pagina 23 en kijk ook op oudemirdum.nl. 
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Fotoverslag Koningsdag 2019 

                The a La de  

 

 
 

  

Uitslag optocht Koningsdag 

Wandelaars en kleine wagens: 

1e prijs Egypte, De Brink 
2e prijs Legoland, fam. Hoekstra en fam.    
                                                            Feenstra 
Grote wagen: 

1e prijs Amerika, Lege/Roune Leane 
2e prijs Friesland, It Runtsje 
3e prijs Zwitserland, Freaky Friends 
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Fotoverslag Playbackshow zaterdag 3 mei en Dodenherdenking 4 mei 2019 

  

Uitslag playbackshow tot en met groep 6 

1e prijs Rixt Rienstra en Femke Schotanus met 
Girlboss  van 4Life 

2e prijs Femke de Kleine met Le tekriebels  
van Kinderen voor Kinderen 
3e prijs Germ-Jan en Feiko Wijnja en Arjen 
Faber met Jild  van de Hunekop 
 
Vanaf groep 7 en ouder 

1e prijs Maaike en Fenna Reitsma, Sietske 
Tiemersma, Emma van der Mark, Dana 
Fratean en Benthe Wierda met We all stand 

together  van Paul Mc Cartney 
2e prijs Martine Deinum, Durkje Roskam, 
Astrid Stegenga en Jorinda Hendriks met 

Klokke luide  van Andre van Duin 
3e prijs Janiek Faber met Het duurt te la g  
van Davina Michel 

Net als in voorgaande jaren was Dodenherdenking 
in Oudemirdum weer een waardige bijeenkomst 
met veel aanwezigen, onder wie ook veel kinderen 
van de basisschool. De basisschool heeft het 
monument geadopteerd en heeft in de week 
voorafgaand aan dodenherdenking het monument 
samen met Boy Schotanus keurig schoongemaakt. 

De foto s op deze e  de orige pagi a, zijn gemaakt door: o.a. Nathalie Tuinstra,  
Geeske Hendriks en Rommert van der Veen. Hartelijk dank daarvoor! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic15u21IviAhWPqaQKHZ5uBzEQjRx6BAgBEAU&url=https://noordkopnieuws.nl/hoe-vlaggen-we-op-4-5-mei/&psig=AOvVaw26HiTAr7oCW2ZMekKmFkpX&ust=1557395449111091
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …  

 Dit keer werd meneer Jaap Aap al aangesproken op straat, want op welk klimtoestel zat hij 
nou precies? Jaap Aap liet natuurlijk niets los en daarom heeft Betty Hospes toch echt eerlijk 
gewonnen! Er waren meerdere inzendingen over het klimtoestel op het schoolplein, maar 
Betty wist goed te herkennen dat Jaap Aap te 
vinden was op het klimtoestel in het speeltuintje 
achter de huizen van De Bûgel en De Ikebosker. 
 
En dan de foto van deze keer. Waar zou dit nou 
toch weer zijn? Het lijkt wel een foto uit een 
blaadje, maar het is toch echt onze eigen Jaap 
Aap in Oudemirdum. Weet je waar het is? Laat 
het dan snel weten!  
 
Wat moet je doen? 

Speur op waar de foto in Oudemirdum 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 augustus ingezonden worden. 
 

 

Hylke Bandstra gestopt als redactielid 

Na 6 jaar heeft Hylke Bandstra besloten om te stoppen als 
reda tielid a  it Po pe l d . Samen met zijn vrouw Marijke 
ru t hij Gra d Caf  de Nostalgie . Te e s is hij estuurslid bij 
de V.O.B. Daarnaast is hij werkzaam als optiehandelaar in 
Amsterdam en fanatiek speler van Driebanden. Tijd tekort dus. 
 
In het herfstnummer 2013 van it Pompeblêd stond een oproep 
voor nieuwe redactieleden en in het winternummer van 2013 
kon Hylke al worden voorgesteld als nieuw lid. Jelle Twijnstra is 
op dit moment het laatste nog zittende redactielid van die tijd. 
Zoals wel vaker he e  nieuwe mensen, nieuwe ideeën  en 
dit gold ook voor Hylke. Mede met zijn inbreng is it Pompeblêd 
op veel punten vernieuwd. Zo werd begonnen met 
kleure foto s e  iets later kwam de nieuwe omslag die vanaf 

de herfst editie 2014 gemaakt werd door A2Z reclame. Om dit alles te bekostigen is er ook 
begonnen met het zoeken naar adverteerders. Vanaf de herfst 2017 wordt het Pompeblêd in 
een groter formaat uitgebracht. Tijdens een gezellig samenzijn hebben we afscheid genomen 
van Hylke als redactielid. Hylke nogmaals bedankt voor je inzet en inbreng! De redactie 



   

10 

 

 

 

  



   

11 

 

 

Even kennismaken 

Mijn naam is Joyce 
van Deuveren en ik 
woon en werk dit jaar 
al 17 jaar in 
Oudemirdum. Als ik 

ieu e e se  
ontmoet dan wordt 
mij altijd gevraagd 
hoe ik hier terecht kom. In 2002 zocht ik 
een huis voor mezelf met mijn Noorse 
boskat en met ruimte om mijn paard te 
rijden en te mennen. Waar mijn dieren 
waren, voelde ik me thuis. Ook wilde ik 
mijn beroep als schoonheids-huidspecialist/ 
astroloog en therapeut uitoefenen 
waarvoor ik een werkruimte nodig had. 
Mijn schoonzoon ging met mij mee om 
huizen te bekijken. Hij kende de kust door 
het zeilen en ook de omgeving van 
Oudemirdum. Wij vonden het huis in De 
Bugel en wij zagen de mogelijkheden voor 
mij daar door de hobbyruimte die er al was. 
 
Ik moest wel wennen want ik was wat meer 
ruimte gewend. Ik had lang een groot huis 
uit 1890 en daarna woonde ik in een 
verbouwd boerderijtje met weiland er om 
heen. Maar Oudemirdum en de omgeving 
zijn prachtig, heerlijk om paard te rijden of 
te fietsen en bos en water zijn op 
loopafstand. Dat weten we allemaal. Ik was 
dus snel gewend in mijn nieuwe omgeving. 
 
Ik heb al die jaren fijn gewerkt en veel 

e se  o t oet. Door a ties zoals et De 
“ hoo heids o  ra ht ik ij  salo  o der 
de aandacht. Kreeg reacties uit de hele 
omgeving tot aan Heerenveen toe. Nog 
steeds komen veel dames uit die begin tijd 
naar mijn salon voor een schoonheids-
behandeling. Ik heb astrologielessen 
gegeven in Leeuwarden en van daar uit 
kreeg ik dan aanvragen voor horoscopen en 

therapeutische sessies. Het is voor mij een 
afwisselend beroep met interessante 
ontmoetingen. Er gebeuren fijne dingen 
maar ook moeilijke dingen. Cliënten met 
wie ik een band heb opgebouwd verhuizen 
of mensen overlijden van wie ik dat totaal 
niet verwachtte. Dat kost ook tijd om te 
verwerken en daar helpt de natuur me 
mee. Door lange wandelingen te maken, nu 
mijn paard niet meer leeft, heb ik daarin 
ook weer mijn weg gevonden. Al mis ik het 
paardrijden wel en speel ik met de 
gedachte om toch weer op een paard te 
stappen dit voorjaar. Het Fries versta ik 
meestal wel maar geheel tegen mijn 
gewoonte in ben ik niet op Friese les 
gegaan want ik had het gewoon te druk. 
Hoewel ik niet Fries spreek, voel ik me 
intussen een echte Friezin. Ik voel me hier 
helemaal thuis en heb een goede band met 
de mensen in mijn omgeving. Dat geeft me 
de inspiratie om mijn werk met liefde te 
doen. Cliënten waarderen dit en dat geeft 
me vertrouwen voor de toekomst. 
 

Synergie 

Dit is de naam van mijn praktijk in 
Oudemirdum. Het betekent dat meerdere 
dingen die samen ingezet worden elkaar 
versterken en dat geeft een beter resultaat. 
Als voorbeeld neem ik dan de producten 
die in de salon tijdens de behandeling 
worden gebruikt, thuis ook voortgezet 
worden. Dan krijgt de huid continu de 
verzorging die passend voor hem is. Dan 
ziet en voelt men resultaat. Als iemand 
problemen heeft dan zoeken we samen 
naar een oplossing door middel van een 
horoscoop of gesprekken. Ook dan ziet die 
mens er stralender uit na een tijdje. Het 
lucht op als je weer anders kunt denken en 
meer jezelf bent. Daar worden we dan 
samen blij van. 
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Van het MFC 

Binnen ons MFC hebben we ook een zorgruimte voor de artsen en andere zorgverleners.  
De ruimte van de artsen is het gehele jaar expliciet verhuurd aan een artsen groep. En de 
zorgwoonkamer binnen het gebouw hebben we voor meerdere jaren verhuurd aan 
Zorggroep Hof en Hiem.  
 
Maar vanuit de wachtkamer in het zorggedeelte is nog een ruimte te bereiken. Dat noemen 
wij binnen het gebouw de fysio ruimte. Sinds april maakt Clemens Schuurs, van 
Fysiotherapie De Marren hier gebruik van. Voor het maken van een afspraak kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de praktijk 0514-602555. Lees op de volgende pagina 
meer over fysiotherapeut Clemens.  
Verder maken nog diëtiste Minke Rienstra en het bloedprik laboratorium gebruik van deze 
ruimte. Er zijn voor andere zorgaanbieders nog dagdelen te huur in deze ruimte. Indien 
gewenst kan men hier contact voor opnemen met het bestuur van het MFC. Verhuur gaat 
altijd in overleg en afstemming met de huidige huurders.  
                                                                                                              Met groeten, Coert Winkel 

Naam Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

De artsen ruimte  

Huisartsen 

Bakhuizen 

(J. Osinga) 

0514-581287 

 
13.30 - 

……. uur 

Praktijk 

Ondersteuner 

1 x per 3 

maand 

11.00 -1200  

Huisartsen 

Balk/Woudsend 
   08.30 – 10.30  

Huisartsen 

Koudum/Wijckel 
 

11.00 -

11.30  
  

11.00- 

11.30  

De fysio ruimte (naast de artsen ruimte) 

Lab/Trombose  
08.00 – 

08.30 uur 
 10.30 – 11.00   

Fysiotherapie  

de Marren 
 

Tel 0514-

602555 
   

Diëtiste  

Minke Rienstra 

06-57269461 

s orge s 

1x 14 dgn 
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Fysiotherapie de Marren in MFC it Klif 

Fysio- en manueeltherapeut Clemens 
Schuurs houdt sinds april zitting in het 
multifunctioneel centrum it Klif in 
Oudemirdum. Clemens is naast 
fysiotherapeut ook manueeltherapeut en 
heeft veel kennis en ervaring in het 
behandelen van gewrichtspijn en klachten 
aan de wervelkolom. Fysiotherapie de 
Marren heeft al jaren vestigingen in het 
centrum van Balk en Workum en zijn blij nu 
ook een vestiging in Oudemirdum te hebben. 
 
Fysiotherapie de Marren bestaat uit 5 fysiotherapeuten met ieder zijn of haar eigen 
specialisatie. Zo werkt Anna Marca vanuit Balk als specialist neurorevalidatie en Tineke 
Zuiderbaan is werkzaam in Workum en Balk als kinderfysiotherapeut. 
Gelke Talsma is sportfysiotherapeut en Fenna Hoekstra gespecialiseerd in Dry Needling, 
beide ook werkzaam in Workum en Balk. 
 
In het multifunctioneel centrum in Oudemirdum zijn ook huisartsen en een diëtist gevestigd. 
Daarnaast is er bloedprikken en een dagopvang. Voor het maken van een afspraak kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met de praktijk 0514-602555. Op onze website 
fysiotherapiedemarren.nl staat veel informatie over onze praktijk. 
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IJsboerderij de Bûterkamp 

Goeie, 

Ik ben Akke Breeuwsma. Ik woon samen met Sjoerd 
Brandsma en onze kinderen Maaike en Maurits aan de 
Bûterkamp 1. Wij hebben IJsboerderij de Bûterkamp. Ik ben 
opgegroeid in Wyckel en ben daar naar de lagere school 
geweest. Later ging ik naar de MAVO in Balk. 
Hierna ben ik de zorg in gegaan: een aantal jaren in 
Leeuwarden, vervolgens een jaartje in Lelystad en toen een 
hele poos in Emmeloord en nu werk ik alweer vanaf 
september 2003 in het Antonius Ziekenhuis in Sneek op de 
verkoever. Daar komen de patiënten bij uit de narcose. 
In mijn vrije tijd rijd ik graag een rondje door het bos op mijn 
Friese paard. En op woensdagmorgen ga ik naar de rijhal in Koudum. Waar we met een 
gezellig groepje vrouwen een uurtje paardrijden. 
 

In april dit jaar wonen we alweer twintig jaar op 
deze mooie plek in Oudemirdum. Zolang maken 
we hier ook al ijs. Het meeste maak ik roomijs en 
daarnaast ook nog wat yoghurt ijs. Dit maak ik in 
allemaal verschillende smaken. s Morgens vroeg 
om 6.00 uur begin ik met ijs maken. Het hangt 
van het weer af hoe vaak er ijs gemaakt gaat 
worden. 
 
Het ijs verkopen we hier aan huis. Er komen met 
mooi weer veel toeristen langs op de fiets die dan 

een ijsje komen halen en dan op het terras van het mooie uitzicht over de Séfonsterpolder 
genieten. Groepen komen hier boerengolf spelen. Verder kun je rondkijken op de boerderij. 
De kinderen kunnen bij ons zien dat de melk 
niet uit een pak komt, maar uit koeien die 
hier door een melkrobot gemolken worden 
en daarna weer lekker de wei in kunnen.  
 
We staan met onze ijskar op markten, zoals 
op de zomermarkten hier in Oudemirdum, 
op de streekmarkt bij it Flinkeboskje, op 
Open Dagen, op fairs, op bruiloften voor het 
toetje en waar ze ons verder ook maar voor 
vragen. 
Ook gaat ons ijs naar horeca en campings. 
Op deze manier kunnen heel veel mensen 
genieten van ons boeren product.
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Puzzelcompetitie 2019 

Beste puzzelaars, eerst nog even terug naar de puzzelronde van 2018. De prijswinnaars van 
die ronde zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang van 18 maart jl. 
bekend gemaakt. De prijzen voor de kruiswoordpuzzel zijn gegaan naar: 1. Mw. J. de Jong – 
Hoekstra, 2. Mw. A. Schotanus – Muizelaar en 3. Mw. S. Kuiper. De prijzen van de Sudoku 
zijn gegaan naar: 1. Dhr. R. Liefhebber, 2. Mw. J. Reinsma – Spijker en 3. Mw. B. Oldenhage – 
Bakker. Ook dit jaar zijn we weer gestart et o ze aste  deel e ers. 
 
De oplossing van de Lente Kruiswoordpuzzel is: RAADSZAAL . De oplossing van de Sudoku 
staat op de pagina hiernaast. Ook voor deze zomer editie weer een kruiswoordpuzzel en een 
Sudoku. Alvast veel puzzelplezier toegewenst! In verband met privacyregels, zullen we vanaf 
dit puzzeljaar geen adressen meer vermelden bij de inzenders. De redactie 

 
De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2019 
5 punten 

Familie G. Baukema 
Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst 
Mevrouw J. Bouma – Stegenga 
Mevrouw M. Dijkstra - Stegenga 
De heer G. v.d. Goot 
Mevrouw B. Hospes - Boukes 
Mevrouw J. de Jong - Hoekstra 
De heer G. Kelderhuis 
Mevrouw A. Keulen - de Vries 
Mevrouw A. Klompmaker 
De heer F.J. Kooistra 
Mevrouw B. Kruitbosch 
Mevrouw G. Liefhebber - Tolsma 
De heer K.L. van Ommen 
De heer J.C. Pels 
Mevrouw B. Oldenhage - Bakker 
De heer P. Plantinga 
De heer I. Rienstra 
Mevrouw A. Schotanus 
De heer B.J. Smink 
De heer P. Strikwerda 
Mevrouw M. Temming - van Tol 

Mevrouw K. Visser - Folkertsma 
De heer D. Walinga 
Mevrouw G. Witteveen 
 
De tussenstand van de Sudoku 2019  
1 punt 

Mevrouw A. Abma – Posthuma 
Mevrouw B. Hospes - Boukes 
De heer P. de Jong 
De heer G. Kelderhuis 
Mevrouw A. Klompmaker 
De heer F.J. Kooistra 
De heer J. Kruitbosch 
De heer R. Liefhebber 
Mevrouw B. Oldenhage - Bakker 
De heer K.L. v. Ommen 
De heer P. Plantinga 
Mevrouw J. Reinsma-Spijker 
De heer B.J. Smink 
De heer P. Strikwerda 
Mevrouw H. Walinga - Folkertsma 
Mevrouw G. Witteveen 
 

 
De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 augustus 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 Lente Sudoku  

   
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitslag kleurplaat 

Deze keer werden de kleurplaten ingeleverd bij IJs oerderij De B terka p . De volgende 
inzenders mogen daar een prijsje ophalen: 
Eline v.d. Meer; 1 jaar, Joah Smink; 2 jaar, Maaike v.d. Meer; 3 jaar, Marrit Smink; 4 jaar, 
Elisa Smink; 6 jaar en Jack Kooistra;11 jaar. 
 
De vorige keer heeft de redactie een vergissing gemaakt. In 
het lentenummer stonden namelijk per ongeluk de 
prijswinnaars genoemd van de zomerkleurplaat van vorig 
jaar. Oeps! De prijswinnaars van de winterpuzzel waren:  
Jorian de Vries, 4 jaar 
Lize Tuinstra, 5 jaar 
Matthijs de Vries, 8 jaar 
Deze prijswinnaars hebben inmiddels hun prijsjes gekregen 
van Technisch Bedrijf Bokma. 
 
De kleurplaat uit dit zomerboekje kun je inleveren bij Lekker Makkelijk Hamstra. Deze 
kleurplaat vind je in het midden van dit boekje. Veel kleurplezier! 
 
Hey jij! Wil jij ook cadeau X ? Je kan het natuurlijk vragen voor je verjaardag, aan Sinterklaas 
of voor onder de kerstboom. Maar je kunt ook de kleurplaat op je allermooist inkleuren.  
En niet vergeten in te leveren, a ders aak je gee  ka s op cadeau X . De redactie  

8 1 5 3 4 6 9 7 2 

4 3 7 2 9 3 6 8 5 

2 9 6 7 5 8 4 1 3 

6 5 3 8 7 9 2 4 1 

7 8 2 4 1 3 5 6 9 

9 4 1 5 6 2 7 3 8 

5 2 4 1 3 7 8 9 6 

3 6 8 9 2 4 1 5 7 

1 7 9 6 8 5 3 2 4 
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ZOMERPUZZEL 2019 (5 punten) 
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Piet Baukema; oud-melkboer in Oudemirdum 
Beste mensen van Oudemirdum, heel veel jaren ben ik, Piet Baukema, Oudemirdumer geweest. 
De meesten van jullie hebben mij gekend als de melkboer van Oudemirdum. Maar in december 
vorig jaar hebben Marja en ik, Oudemirdum verlaten. Nu ik wat gewend ben aan het leven 
buiten Oudemirdum, wil ik graag in een paar verslagen mijn Oudemirdumer tijd met jullie delen. 
Wellicht voor de echte Oudemirdumers de nodige herkenning. 
 
Zoals velen van jullie weten ben ik een geboren en getogen Oudemirdumer. Ik ben geboren in 
1949, i  die tijd hadde  e og gee  tele isie e  het oord i ter et  esto d og niet. Ik ben 
geboren in het huisje op de hoek van de Alde Buorren en Jan Schotanuswei. In dit huisje woont 
nu Pieter Kramer. Mijn ouders, Johannes en Eisje, zijn daar aan huis hun melkzaak begonnen. De 
melk mocht toen nog niet bij de voordeur verkocht worden, dus mijn moeder moest voor elke 
liter melk het pad op en neer lopen. Mijn vader ging ondertussen met een bakfiets de streek op: 
Rijs en Oudemirdum was zijn ventgebied. Hij ventte de melk, de karnemelk en gortepap uit 
bussen van ieder 40 liter. Op een dag zei onze buurman Popke (Jeltsje), die bij Gerben Groenhof 

erkte, e  daaro  el op de arkt i  “ eek k a : Joha es, jij 
trapt jezelf helemaal kapot, ik zal een pony voor je meenemen, 
da  ka  die het z are erk oor je doe . )o gezegd, zo gedaa : 
de pony kwam en heel Oudemirdum kwam de pony bewonderen. 
In die tijd was trouwens achter de Buorren (stuk Jan 
Schotanuswei vanaf Tjeerd Twijnstra tot en met De Brink) nog 
een zandpad en de bocht lag er ook anders in dan nu, dat is nu 
voetpad. De bus kwam toen nog langs met een conductrice aan 

boord: Yke van Oene Durkje, en daar kreeg ik altijd een pintum (pepermuntje) van. Een 
kleuterschool was er nog niet dus tot mijn zesde bleef ik gewoon thuis.  
 
Nadat we 7 jaar aan de Alde Bourren hadden gewoond zijn we verhuisd naar Jan Schotanuswei 
25. Dat is inderdaad het huis waar ik de rest van mijn leven in Oudemirdum heb gewoond. 
Daarvoor was dit de slagerij van Sjouke van Veen. Sjouke verhuisde toen naar camping de 
Bosrand. Deze camping is nu nog steeds van de familie Van der Veen. De familie Van der Duim, 
waarvan de camping toen was, verhuisde naar ons huisje aan de Alde Buorren. Dat waren dus 
drie verhuizingen in één keer. Dat regelde Gerben Groenhof met twee vrachtwagens en een 
aanhanger allemaal, en zo zijn we allemaal in één dag verhuisd. 
 
Mijn lagere schooltijd was onbezorgd. Wel waren er in die periode veel wisselingen met 
leerkrachten: ik denk dat ik er wel dertien heb gehad. Twee herinner ik mij nog goed, dat waren 
juffrouw IJlst en meester Renema. Na de lagere school ging ik naar de ambachtsschool in 
Koudum: de LTS. Mijn richting werd metaal, maar door omstandigheden kwam ik op mijn 15e al 
op de breikarre zoals die toen nog heette. Ik ging vanaf dat moment zelfstandig sutelje. En in de 
vroege ochtend en namiddag ging ik melkmonsters nemen bij de boeren in de omgeving. Ik ging 
op de solex van mijn moeder en onze plaatselijke politieagent Spijker kwam er te laat achter dat 
ik nog maar 15 jaar was. 
 
Na ijf jaar et po y s te he e  ge e t, kreeg ik daar ge oeg van en wilde graag 
geautomatiseerd verder, of anders niet verder. Zo kwam het dat ik met mijn vader naar Assen 
toog om bij firma Cock een gemotoriseerde melkkar te kopen. Tot in begin zeventiger jaren ben 
ik met een gemotoriseerde melkkar bij de deuren langs geweest in Oudemirdum. En geloof me 
maar: dan hoor je en zie je veel van en over het dorp…….Tot de volgende keer. 
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It digitale tiidrek 

Sels in dizze tiid fan 
computers, tablets, Ipads, 
ensh, wer at sels it 
tilefoanboek straks 
allinich noch mar te sjen is 
op internet, binne der 

o h er  dy t tiid ha om 
bûten te boartsje. Sa ek 
dizze jo ges dy t eiï oar 
in moaie hutte bout ha. 
(op e foto: Atte, Ricardo, 

Sander en Tom. Bouwers 

Mick en Tieme wiene der 

net doet de foto makke 

waar) 

  

Beste dorpsgenoten! 

Heb jullie een leuke anekdote, een heugelijke  
gebeurtenis of een ander momentje dat het verdiend  
om even genoemd te worden denk dan aan de  
Oudejaarsconference! Vraag je vriendin ten huwelijk,  
neem je collega eens te pakken op een originele  
manier of vier met de hele zaal je 25-jarige huwelijk  
of elk ander memorabele jubileum!! 
Of verzi  ge oo  je eige  origi ele moment of fame  met het voltallige publiek!! 
 
Stuur je verzoek naar: oudejaarsconferenceoudemirdum@gmail.com 
en wacht de reactie (na november 2019) af! Spánnend!! Alvast bedankt!  
Het organisatiecomité 
 

mailto:oudejaarsconferenceoudemirdum@gmail.com
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U leest het. De Oudemirdumer zomer zit weer tjokvol met leuke evenementen en 
activiteiten. Alles mede mogelijk gemaakt door vrijwilligers, sponsoren en de ruim 300 
leden! Het is de bedoeling dat er ook nu weer een programmaboekje wordt gedrukt. Net als 
vorig jaar zal er ruim voor de activiteiten een programmaboekje bij u op de mat vallen.  
Laat die zomer maar komen. Tot ziens bij één van de vele activiteiten!  
 

Hartelijke groet, Bestuur VOB  

                                          Zomerprogramma 2019 VOB (vervolg van pagina 5) 

Dag Datum Aanvang Activiteit 

Vr 19-7 17:00 Sterkste man van Súdwest Fryslân. Presentatie en 
wedstrijdleiding Wout Zijlstra. 

Di 23-7 19:30 Kinderbingo 

Do 25-7 20:00 Grote bingo 

Za 27-7 12:00 Zomermarkt: grote braderie en live muziek van o.a. Grytz & 
Grize, Tom & Alie e  Vi e t. s á o ds uziek a  Kees Plat: 
vooral bekend als zanger van The Cats Tribute band. 

Di 30-7 19:30 Kinderbingo 

Wo 31-7 17:00 Preuvenement! Gezellige proeverij op de brink. Presentatie en 
voorzitter van de vakjury: Reitse Spanninga. 

Do 1-8 20:00 Grote bingo 

Za 3-8 12:00 “treek arkt: the a is: Food & Fu . Gezellige arkt et o.a. 
foodtrucks en meer op het gebied van eten en drinken! Live 

uziek et d Blue e  s a o ds s i ge  et JWP a d s 
music! 

Di 6-8 19:30 Kinderbingo 

Wo 7-8 19:00 Kidsnight! 

Do 8-8 20:00 Grote bingo 

Za 10-8 12:00 “treek arkt: the a is: I iza “tyle . De hele iddag fu  alle 
leeftijde !  e  uziek et Hessel ‘ie stra. s á o ds gaat het 
dak eraf met de Makkumer Bluesbrothers. 

Di 13-8 19:30 Kinderbingo 

Wo  14-8 19:00 Kuipjesteken 

Do 15-8 20:00 Grote bingo 

Za 17-8 12:00 “treek arkt: the a is: Typisk Frysk . s Middags uziek et de 
bekende troubadours Gurbe Douwstra en Marcel Smit. De 
avond wordt afgesloten met heerlijke Ierse folksmuziek van 
Paddy s Day Off. Ook worden de vele vrijwilligers verwend met 
een hapje en een drankje. 

Di 20-8 19:30 Kinderbingo 

Do 22-8 20:00 Grote bingo 

Lieve mensen, 
Graag wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft tijdens mijn ziek zijn en mijn 
herstelperiode na mijn val in de afgelopen winterperiode. Al de kaartjes, bloemen en 
andere attenties hebben me super goed gedaan. En natuurlijk de vele bezoekjes!  
Heel geweldig! Echt top! Hartelijk dank daarvoor. 
  
Groetjes van Gonnie Witteveen 
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Trekkertrek 2019  
Op 31 augustus wordt de jaarlijkse 
trekkertrekwedstrijd weer gehouden bij de manege. 
Ook dit jaar worden er weer vele klassen verreden. 
Namelijk de standaard, hobbysport, sport, en vrije 
klasse trekkers. Ook de oldstock klasse zal niet 
ontbreken. We hopen natuurlijk op een groot aantal 
deelnemers en op veel lokale trekkers die de strijd 
aan willen gaan. Voor de kinderen is er weer genoeg 
vermaak en voor iedereen is er een hapje en drankje te krijgen. We hopen dat de vele 

vrijwilligers en sponsoren uit de wijde omgeving ons 
weer helpen om een prachtige dag te organiseren. 
Zonder hen zou dit niet mogelijk zijn. Als het weer 
meewerkt, gaat het zeker lukken om een mooi 
evenement te organiseren. We hopen natuurlijk op 
veel publiek, het is zeker de moeite waard om eens 
een kijkje te nemen bij al het geweld op de baan en 
de spannende strijd om de prijzen. Voor alle 
informatie over de wedstrijd is er de website 
trekkertrekoudemirdum.nl

  

  

Stap in de Marderhoek 

I  o e er  is het al eer  jaar gelede  dat e als uurt de s hure route “tap i  de 
Marderhoek  he e  georganiseerd. We gaan er dit jaar weer voor. IT GIET OAN!! 
Op zaterdag  o e er a af half t ee s iddags tot half ege  s a o d is iederee  a  
harte welkom in de Marderhoek. Hoewel het nog even duurt, zijn wij ondertussen achter de 
schermen al druk bezig: vergunningen regelen, EHBO vrijwilligers, de ingang, welke kunst, 
het er oer, parkeergelege heid e  og eel eer….. Wa t ja, dat oet to h alle aal 
e e  orde  geregeld. 

En elk adres wat mee doet is al druk doende om de 
schuur, het erf, de garage, het land en het terrein 
weer te vullen met kraampjes, kunst, muziek of iets 
anders. We verklappen natuurlijk niet alles! Zet 9 
november nu alvast in uw agenda. Dan moet u de 
Marderhoek in om te kijken, te horen, te beleven 
en te verwonderen.  
 
Oh ja, als u grote groentepotten thuis hebt staan? 
In de Marderhoek zijn wij er erg blij mee. 
Doe ons een berichtje of breng ze langs bij een van 
de bewoners. Volg voor de laatste nieuwtjes: 

Facebook: Stap in de Marderhoek, of kijk op internet: marderhoek.com 
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De Wâlikker klapt uit de school… 

Ee  Lekker Gezo d -week…  
In de week van 23 t/m 26 april schonken we aandacht aan het maken van bewuste, gezonde 
keuzes wat betreft voeding. Gezond kan ook lekker zijn! We hebben lesmaterialen besteld 
en zijn aan de slag gegaan met onder andere smaaklessen. Door te proeven, voelen, horen, 
ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten. Met smaaklessen wordt de nieuwsgierigheid 
en interesse van kinderen naar gezond en duurzaam eten opgewekt. Weten waar je eten 
vandaan komt helpt om bewuste, gezonde keuzes te maken. Op woensdag 24 april was er 
een leuke workshop voor en door ouders. Daar zijn een aantal gezonde traktaties gemaakt, 
die de kinderen later mochten opeten.  
 
Grote Rekendag 

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. 
Dit jaar deed onze school hier ook aan mee. Het is 
een dag voor alle basisscholen in Nederland en 
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken 
staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, 
maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel 
meer dan sommen maken in je werkboek! 
Het thema van de 17e Grote Rekendag op 3 april 

 as: Uit erhoudi g . Ki dere  he e  tal a  
situaties verkend waarin de verhoudingen niet 
klopten. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een 
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, 
maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het 
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert 
inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  
 

Donatie Coöperatiefonds Rabobank 

Als school hadden we een aanvraag gedaan bij het 
Coöperatiefonds van de Rabobank, om ons financieel 
te steunen in ons aanbod van Creatieve Talent-
ontwikkeling. De bank heeft hieraan gehoor gegeven 
e  do eert ee  edrag a  € ,- waarbij ze vooral 
het vak muziek willen ondersteunen 
(instrumentarium). Hier zijn we erg blij mee! Op 
donderdag 25 april is hiervoor symbolisch een cheque 
overhandigd door een medewerker van de Rabobank.  

  
Hartelijke groeten van De Wâlikker,  
Esther Hylkema en Anja de Jong 
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Simmer in Fryslân: Heerlijke pannenkoeken met vers fruit 

 
Ik weet niet, op de een of andere manier word ik zo vrolijk van pannenkoeken. 
Pannenkoeken kan eigenlijk altijd – het hele jaar door - en je kunt het zo feestelijk en 
zomers maken als je zelf wilt. Dit recept vraagt misschien ingrediënten die je niet zo snel in 
huis hebt – maar voor dit recept wel echt de moeite waard zijn. :-) 
 
Pannenkoeken 

Benodigdheden: 

 30 gr Arrowroot 

 30 gr Kokosmeel 

 120 ml Water of kokosmelk 

 6 Eieren 

 2 tl Kaneel 

 Eventueel zoetmiddel als ahornsiroop  

 Eventueel spek 

 Kokosvet om in te bakken 

 Vers fruit als topping 

 Blender 

Bereiding: 

 Mix alles in een blender. 

 Bak kokosvet in de koekenpan en voeg daar het pannenkoeken mengsel aan toe.  

 Decoreer je pannenkoek met vers gesneden fruit. Wat een feestje, bon appetit! 

Tip: Maak eens een hartige pannenkoek met roomboter, gerookte zalm, avocado, spinazie 

en komkommer! Yummy, net een wrap! 

 

 
Conny Hibma | Orthomoleculair Patissier & Epigenetisch Therapeut | info@conjes-patisserie.nl 
Rachel Hibma | Toegepaste Psycholoog & Orthomoleculair Voedingscoach | foodyourthought.nl 
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                                                                               Anja de Jong & Esther Hylkema 
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Kliflafjes

In Oudemirdum is al sinds jaar en dag een 
gezellige en actieve toneelvereniging 
actief, Snypsnaren genaamd. 
Een aantal dorpsgenoten komt elk jaar bij 
elkaar in huize Verf vanaf oktober, om 
vervolgens al lezend en 
repeterend de donkere 
wintermaanden in te duiken. 
Een gemêleerd gezelschap 
van mannen en vrouwen, 
ouderen en jongeren, 
Oudemirdumers en mensen 
van daarbuiten. Maar 
allemaal met drie 
gemeenschappelijke passies: 
To eelspele , ier e  ij …. 
Elk jaar proberen ze rond het voorjaar een 
succesvol toneelstuk te presenteren aan 
hun dorpsgenoten. Tegenwoordig moet 
gezegd worden dat er niet alleen 
dorpsgenoten in de zaal te zien zijn maar 

eer e  eer e se  a  uite ! Een 
mooie ontwikkeling! Die aandacht voor 
het Oudemirdumer dorpstoneel is groter 
geworden nadat Snypsnaren in 2016 een 
Iepenloftspul speelde. 
Dat viel bij de vele toeschouwers 
kennelijk in de smaak, en dat zou het 
steeds groter wordende aantal bezoekers 
dat daarna terugkwam wel eens kunnen 
verklaren. Want hoe is het mogelijk dat 
zo  klei e dorpsge ee s hap 
probleemloos 3 volle zalen trekt, in deze 
tijd van Netflixen, gamen en live voetbal 
op FOX? De tribunes bij SC Heerenveen 
lopen leeg, maar bij MFC it Klif stroomt de 
zaal juist vol! Volgens mij is toneel (of 
ruimer: theater) een onderschatte vorm 
van cultuur, die herontdekt wordt. 
Natuurlijk, een DVD van Bruce Willis 
maakt indruk, maar wanneer je bij een 
klucht in een volle zaal zit waar iedereen 
zi h slap la ht….da s tó h ee  a dere 
beleving!  

Wanneer je de spelers van heel dichtbij 
hoort, ziet en soms zelfs ruikt komt dat 
nou eenmaal anders binnen dan thuis op 
de bank bij een HD-scherm met een pûde 
chips en een pilske! Live theater kan je als 

publiek raken, meevoeren, 
meeslepen. 
Én theater kan zéker ook 
ontspannend, haast 
therapeutisch werken! Tóch hoor 
je soms mensen na afloop 
zegge : Pra htig hoor, aar t 
een werk voor maar drie 
uit oeri ge !  Dat lijkt misschien 
zo, maar mensen praten soms 

jaren later nog over een toneelstuk dat 
hen persoonlijk raakte en aangreep. Dus 
we ruimen het decor dan wel op, maar 
sommige scènes zitten veel langer in de 
hoofden van de toeschouwers dan je 
denkt!  
 
Na de laatste voorstelling dit seizoen zei 
iemand uit de zaal dat zij en haar vriend 
nooit interesse hadden in toneel, maar 
dat dit was veranderd na het 
Iepenloftspul. En nu waren zij beiden 
trouwe bezoekers van Snypsnaren, met 
zelfs een seizoenkaart bij een naburig 
theater!! Snypsnaren als cultuur-booster, 
hoe mooi is dat?! Vooral als je bedenkt 
dat de rechtse partijen in Nederland 
cultuur al vier kabinetten lang afdoen als 
Li kse ho y s . Het lijkt wel of sinds dat 

de subsidiekranen voor cultuur zijn 
afgeknepen dat juist het (dorps)toneel 
een boost gegeven heeft! Dus bij dezen 
een bedankje aan alle rechtse rakkers in 
Den Haag voor de stimulerende werking 
die hun visie heeft op de cultuur in al die 
dorpjes in Fryslân. Met  een knipoogje van 
die links-hobbyende Friezen die nooit in 
het nieuws komen; de Acteer-frieze … 
Beste maar weer!! HL 
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Opbrengst collecte Nederlandse Hartstichting 
De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 7-13 april 2019 in Oudemirdum, 

heeft dit jaar het mooie bedrag van € 710,23 opgebracht. 
Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt.  
 

Met vriendelijke groet,  
Ruurd Hans en Anita de Boer 

DVD Wanda wasket wyt  

Van de laatste succesvolle toneelvoorstelling van  
toanielferiening SNYPSNAREN is weer een prachtige  
video-registratie gemaakt door onze dorpsgenoot  
Anton v.d. Meer. Je kunt deze voorstelling op je gemak  
bekijken op Antons eigen YouTube-kanaal, maar we  
kunnen ons voorstellen dat niet iedereen daar even  
handig mee is. Voor hen is er ook een DVD beschikbaar. 
Mocht je daar belangstelling voor hebben dan, is een  
e-mailtje naar Anton voldoende om deze DVD - tegen  
gemaakte kosten - te bestellen: aavdmeer@live.nl 
Alvast veel kijkplezier! 

mailto:aavdmeer@live.nl
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MFC activiteiten voor op de kalender 

13 juni  20.00 uur Info avond Glasvezel in Oudemirdum 
20 juli  19.30 uur Ouwe Rammers 
27 juli  hele dag Grote markt 
17 augustus  19.30 uur Ouwe Rammers 
21 september 19.30 uur Ouwe Rammers 
27 september 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 
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 
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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:   Henk de Jonge        De Alde Buorren  4
     Tel: 0651400934     8567 LG
Leden:    Gerke Walinga   Tel. 571395
   Janna Rienstra

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!

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 redactie. 

De redactie bestaat uit: 

Jelle Twijnstra     tel. 571252
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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Twa foto’s, +/- 1920 en 2019, fan de Buorrenhoeke sa at wy sa’n 40 jier tebek altyd 
seine. Mar der binne  meer nammen west ; Dubbelstraat, de Nieuwe Streek, 
Star Numan weg en no is it de Brink.
Sa as at jimme sjen kinne is der yn hûndert jier net in protte feroare. De âlde 
beamen foar de bakkerij en by wat no de Nostalgie is, binne der net meer. It hûs, op 
de âlde foto,  tusken de beide karren is noch in twa ûnder ien kap wenning en dat is 
no Brasserie de Brink.
 
foto’s: fam G.Muizelaar en Rommert vd Veen en tekst Rommert.

Ús Buorrenhoeke.


