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It Pompeblêd
Nijs út en oer Aldemardum



DE TIJD.

Tijd je tikt de uren, soms traag, 
soms vlug. Maar stilstaan doe 
je niet, noch keer je niet terug.

Vluchtig blijk je voor wie met jou 
niet rekent. Ras vervliegen dan 
de uren in jaren voor je het weet.

Je leert dat leven meer is dan het 
lot, elk uur een tijd van leven is, 
voor wie zijn leven leeft met God.

Anne Douwstra                   

Foto voorkant:  Foto Nathalie
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Van de Bestuurstafel 
Beste lezers, 

Tsja...Weer over het weer? Nou nee, laten we 

daar maar niet mee beginnen, we doen het 

dit keer een ietsje anders. Natuurlijk is 

iedereen op de hoogte van het niet doorgaan 

van het glasvezel-internet hier in 

Oudemirdum (en Sloten)...maar je weet niet 

at er og ka  ge eure … 

Als bestuur van het Plaatselijk Belang 

mochten we een nieuw kandidaat bestuurslid 

verwelkomen: Saskia Tuinstra. Dit betekent 

dat we weer voltallig zijn met zeven 

bestuursleden! Bent u nog geen lid van het 

Plaatselijk Belang Oudemirdum? Dan mist u 

veel mooie informatie en ons prachtige blad 

It Pompeblêd, wordt dus nu lid voor maar 

12,50 euro per jaar en geef u op bij één van 

de bestuursleden, u bent van harte welkom!  

 

Misschien vraagt u zich weleens af: wat doen 

die bestuursleden allemaal? Nu, dat is nogal 

wat, in het dorp is veel te regelen, zowel 

kleine maar ook grote zaken. Een goed 

contact met de Gemeente De Fryske Marren, 

verenigingen in het dorp waar we vele 

punten zoals o.a. De Brink, wandelpaden, 

fietspaden, rupsenplagen, wegbewijzering, 

verlichting, vergunningen, overlast, jubilea, 

verkeersveiligheid, sportevenementen, 

natuurprojecten, industriële gevaren, 

verenigingswerk en zo voorts bespreken en 

waar nodig meehelpen te denken, 

organiseren, protesteren in wat voor vorm 

dan ook. Al met al veel werk, maar leuk werk, 

gezellig en met veel inzet wordt er van alles 

geregeld. 

 

Een ander vraagstuk: BSO (Buitenschoolse 

opvang). Omdat schooltijden en werk vaak 

niet samenvallen is opvang voor uw 

schoolgaande kinderen een oplossing. Echter 

in Oudemirdum is deze mogelijkheid (nog) 

niet, maar de vraag neemt sterk toe en er 

wordt onderzocht of dit ook voor ons dorp te 

realiseren is. 

Aansluitend is er de wet op de privacy, AVG 

genoemd, die al uw persoonlijke gegevens 

beschermt, bijvoorbeeld bij het invullen van 

een inschrijfformulier, e-mail, beeldmateriaal 

etc. Ook Plaatselijk Belang Oudemirdum 

respecteert uw privacy door naleving van de 

AVG en heeft een reglement opgesteld en op 

de website geplaatst zodat u deze alvast kunt 

doorlezen. 

 

Max Verstappen is een Nederlandse coureur 

en racet op vele circuits waar snelheid geen 

limiet kent. In Oudemirdum kunnen ze er ook 

wat van, waar normaal 50 km gereden mag 

worden is dit meestal fors meer en dat moet 

anders! Tijdens de komende algemene 

vergadering op maandag 16 maart 2020 a.s. 

zal er met u als leden over gesproken 

worden, daar we een aanpassing voor diverse 

zones in het dorp noodzakelijk achten. 

Let op:! per 1 december is er een 
parkeerverbod op De Brink! Tot 1 maart 
2020 zal er gewaarschuwd worden, daarna 
wordt gehandhaafd, dus een bekeuring! 
En nog even dit; heeft u chemisch afval? Dit 

wordt op bepaalde data kosteloos bij u 

opgehaald, u dient dit alleen even met de 

Gemeente af te spreken. 

 

Naast de fraaie bomen die ons dorp sieren, 

die zij  iet te koop trou e s…is er sinds kort 

ook een nieuwe frisse bloemenwinkel. 

Leeuwenkamp bloemsierkunst & woon-

decoratie waar u in de ruime winkel uw keuze 

kunt maken, hier is alles wel te koop... 

 

Maar... de herfst is in volle gang en de 

pepernoten liggen alweer in de winkels, we 

gaan op naar Sinterklaas en (witte) Kerst?, 

dat is oorals og ee  errassi g… ij 
wachten af. U alvast fijne feestdagen 

toegewenst, een plezierige jaarwisseling en 

een heel voorspoedig 2020! 

Het bestuur van Plaatselijk Belang
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         OUDEJAARSBINGO 
       Ook dit jaar is er eer ee  oudejaars i go i  MFC it Klif : 

 Op 28 december 2019 

 Aanvang kinderbingo om 14.00 uur 

 Aanvang volwassenenbingo om 20.00 uur  

Oud & Nieuw-programma 
Er is dit jaar opnieuw een Oud &Nieuw-programma in elkaar gezet, waarbij er voor ieder wat 

te beleven valt. Op oudejaarsdag wordt weer de Oudejaarsloop gehouden. Dit is voor jong en 

oud. Natuurlijk gaat de opbrengst dit jaar opnieuw naar KIKA. De start en finish zijn bij MFC It 

Klif. De i s hrijfkoste  edrage  € 2,-. Aansluitend kan er genoten worden van een heerlijk 

stamppotbuffet in MFC It Klif, (opgave via info@aksecatering.nl). 

 

In de avond kunt u uw ogen te kost geven bij een grote en knallende vuurwerkshow op de 

Brink. De Nostalgie is dit jaar vanaf 21:00 geopend. Het jaar wordt daar feestelijk ingeluid 

met live muziek of een DJ. 

 

Dit jaar helaas geen eindejaar conference. Dit i.v.m. familieomstandigheden van Henk 

Landsheer. Zijn moeder is dementerende en zal rond deze tijd verhuizen naar een 

verzorgingstehuis. Volgend jaar zal er natuurlijk weer een eindejaar conference plaatsvinden, 

waarbij we weer kunnen genieten van de laatste nieuwtjes, grappen en anekdotes uit 

Oudemirdum. Voor nu staat de familie even op de eerste plaats. Alle begrip hiervoor.  

 

Net als vorig jaar wordt ook weer de Nieuwjaarsduik georganiseerd. Dit jaar met het thema 

Winterwonderland . De grote houtkachel zal het grote bad ook dit jaar weer verwarmen. 

De plaatselijke horeca zorgt voor de nodige versnaperingen. Er zijn tevens 

omkleedmogelijkheden beschikbaar, zodat u na een duik kunt genieten van een sfeervolle 

middag.  

                                                Oud en Nieuw een feest voor jong en oud 
 

Zie ook facebook: Ald & Nij Aldemardum  

Tot ziens op de Brink op 31 december 2019 en 1 januari 2020!!  

 
 

mailto:info@aksecatering.nl
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Komend voorjaar 2020 iert t Fietshoekje in Oudemirdum zijn 25-jarig jubileum! 
Al sinds 1995 is Michiel het gezicht van Rijwielbedrijf 

t Fietshoekje i  Oude irdu . áa  de Fonteinwei 1, 

de huidige locatie, kocht hij toentertijd de houten 

loods van Transportbedrijf Groenhof. Eind 1997 werd 

de oude loods afgebroken en begonnen de 

werkzaamheden van het huidige pand. De opening 

hiervan vond plaats op 1 maart 1998. 

 

Michiel: Al 25 jaar een begrip in Oudemirdum en 

omgeving, dat doe je goed! Wat jou betreft nog 25 erbij? 
Zeker weten! We zijn nog steeds volop aan het ontwikkelen 

en vernieuwen. We zijn zelfs door Gazelle gepromoveerd 

van official dealer naar Premium dealer, dus vanaf nu 

mogen we de gehele collectie van Gazelle verkopen! 

Naast het verkopen van fietsen en E-Bikes verhuren jullie ook nog steeds fietsen.  
Ja, dat klopt. Momenteel zijn 85% van al onze verkoopfietsen E-Bikes. Gazelle is hierin ons 

hoofdmerk. En we beschikken inderdaad over ruim 250 huurfietsen op locatie. 

Dit betekent hard werken in de zomer, de rustige tijd breekt nu aan? Nog niet helemaal. 

Men kan van 1 november tot eind februari bij ons terecht voor een onderhoudsbeurt aan de 

fiets. Voor slechts 3 tientjes is uw fiets weer als nieuw. Ook wordt de fiets daarnaast van 

boven tot onder volledig schoongemaakt en gepoetst! Verder zijn we dit jaar van start 

gegaan met sleutelservice. In een mum van tijd kunnen we een reserve sleutel voor u regelen 

voor o.a. uw fiets, maar ook een huissleutel bijmaken is mogelijk! 

Je doet alles samen met medewerker Gorrit 

Ketelaar? Dat klopt. Gorrit en ik zijn beide ervaren 

fietsspecialisten. Tijdens de zomermaanden hebben 

we altijd extra hulp. Ik wil daarom graag van deze 

gelegenheid gebruik maken en hierbij een oproep 

doen; Voor komend seizoen zijn wij op zoek naar een 

medewerker. Iemand die van maart tot september 

ons wil versterken. Het gaat om 38 uur per week. 

Leeftijd is hierbij niet belangrijk. We zoeken iemand 

die handig is en iemand die het niet erg vindt om tijdens de zomermaanden te werken. Dus 

geïnteresseerden kunnen zich melden bij mij in de winkel of even bellen of mailen 

In januari is dus de aftrap van het jubileumjaar. Kunnen we nog speciale acties 

verwachten? Of is dat nog een verrassing? Men kan zeker rekenen op fantastische 

aanbiedingen! De eerste week van maart 2020 geven we fikse kortingen op al onze fietsen en 

E-Bikes die op dat moment voorradig zijn in de winkel. Dus zeker de moeite waard om begin 

maart langs te komen! Ook verwachten wij eind maart onze eerste elektrische duo-tandem! 

Deze speciale fietsen worden gebruikt om samen te kunnen genieten van fietsen waarbij je in 

plaats van achter elkaar gezellig naast elkaar kan zitten! 

Dat klinkt goed Michiel! We willen jullie hierbij alvast van harte feliciteren met het 
jubileum en we wensen jullie het allerbeste voor de toekomst!  



 

6 

 

 

Winter lichtjes  



 

7 

 

 

 

                 

 

 

 

  



 

8 

 

 

 

  



 

9 

 

 

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

Meneer Jaap Aap dacht dat hij zich in de herfst maar moeilijk had verstopt, maar aan de vele 

goede inzendingen was dat niet te zien. Hoeveel speurwerk zal het iedereen gekost hebben? 

Er waren zelfs een paar honden op zoektocht uitgezet, gelukkig was meneer Jaap Aap net op 

tijd van het hek verdwenen, want apen en honden 

kunnen niet zo goed met elkaar spelen. Maar nu 

eerst de winnaar van het suikerbrood: mevrouw A. 

Schotanus - Muizelaar wist correct te vertellen dat 

meneer Jaap Aap in de Liemdobben op het hek zat.  

 

Deze winter is meneer Jaap Aap vaak op dit mooie 

Oudemirdumer bankje te vinden. Er zijn veel mooie 

bankjes in Oudemirdum waar je heerlijk even uit 

kunt rusten, maar op welke zit Jaap Aap precies?  

 

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 waar we 

het suiker rood oete  re ge …). Het a t oord 
kan tot 1 februari ingezonden worden. 

 

 
Garage Sale 

Hallo allemaal, de afgelopen jaren horen en zien we steeds vaker posters hangen, of op 

Fa e ook eri hte  o er ee  Garage Sale . Zo zijn ze in onder andere Koudum, Stavoren en 

Nijemirdum al fanatiek hier mee bezig! Veel deelnemers, koopjesjagers en zeker ook veel 

gezelligheid! Ook zij  er op Fa e ook eel te koop hoeke , weggeef hoeken  en hebben we 

in de zomervakantie natuurlijk de rommelmarkt. 

 

Maar, nu dachten wij, Wietske en Jildou, als het nou zo'n succes is overal….da  oet dat hier 

in Oudemirdum toch ook kunnen? Dus: noteer het alvast in de agenda van volgend jaar: 

 

Zaterdag 30 mei Oudemirdums eerste echte Garage Sale van 10.00 tot 15.00!! 
 

Aanmelden kan via ons: 

Wietske Kuiper; Alde Buorren 14; Wietske_kuiper10@hotmail.com 

Jildou van der Zee; Flechtreed 17; Jildouvanderzee@gmail.com 

Wij rage  oor de aa eldi g € 3,00. Dit gebruiken wij voor promotiemateriaal en 

dergelijke. We hopen op een groot succes en een gezellige dag! 

Groeten van Wietske Kuiper & Jildou van der Zee 
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Afke Leeuwenkamp opent haar zaak 

Bloe e  re ge  e se  ij elkaar  aldus Afke 

Leeuwenkamp, de nieuwe eigenaresse van 

Leeuwenkamp Bloemsierkunst & woondecoratie in 

Oudemirdum.  
Bloemen zijn altijd fijn. Om te krijgen maar ook om te 

geven. Graag deelt Afke haar passie voor bloemen met u. 

Op 1 oktober heeft ze de deuren geopend van haar 

prachtige nieuwe zaak waar u onder andere terecht kunt 

voor bloemwerk, tuinplanten, tuindecoratie, 

woondecoratie, cadeauartikelen, maar ook voor 

workshops of bedrijfsarrangementen. 

Op de dag van de opening was het een drukte van 

belang. Klanten kregen bij iedere aankoop van Afke een 

leuke 

attentie. 

Op 2 oktober was de winkel volledig leeg 

verkocht! Fantastisch toch! 
 

We kennen Afke natuurlijk nog van de tijd 

dat ze bij Willie Smink in de bloemenwinkel 

werkzaam was. Daarvoor is ze werkzaam 

geweest bij HEAS Bloemen in Lemmer en 

Heerenveen.  
 

Toen Bloemenzaak Pluk besloot te stoppen was dit voor Afke een gouden kans om een lang 

gekoesterde wens in vervulling te laten gaan. áltijd ee  e s, aar ooit geda ht dat het 
e ht at zou orde  zegt áfke. Maar zie daar! Na een aantal weken intensief schilderen en 

behangen tot in de late uurtjes, mag het resultaat er zijn. De winkel is prachtig geworden! 

Chapeau! 

We zijn in Oudemirdum 

natuurlijk erg blij met deze 

nieuwe onderneemster. 

Wat zijn wij zonder 

bloemenwinkel?  

 

Afke, namens de redactie 

willen we jou en je gezin van 

harte feliciteren met de 

prachtige nieuwe winkel. 

We wensen je heel veel 

succes en geluk in de 

toekomst!
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Fan de Snypsnaren 
Op 9 novimber mochten wy by Stap 

yn de Marderhoek in stikje 

lokaasjeteater fersoargje. Op it plak 

dêr t Minne mei syn gesin wenne yn 

de tjustere en earmoediche jierren 

30, hawwe wy fjouwer kear spile en 

dat alle kearen mei hurde wyn en 

storein! En dat paste goed by it swiere 

libben fan Minne Minnes, dat ek 

stoarmeftich en net altyd sa noflik 

wie. In échte Minne-dei dus! Ek in 

komplimint fan ús, foar ús taskôgers: 

Jimme binne allegear 

karakterminsken  mei in grut hert 

foar kultuer en foar Gaasterlân! Tige 

by tige foar jim kommen! 

 

Nei ús kâlde, mar moaie lokaasjeteater-aventoer yn de 

Marderhoek wurdt it no fansels wer heech tiid om ús 

dwaande te hâlden mei de foarstelling fan takommend 

foarjier! Ek de Minne Minnes-spilers kinne harren fokus no 

hielendal lizze op ús nije stik: De kat yn de kelder! In 

geweldige klucht, skreaun troch Pol Anrys en oersetten 

troch Gurbe Dijkstra.  

 

Majoar Evarist Tanghe (Henk Landsheer) lit, alhiel tsjin it sin 

fa  sy  soere  suster Serafi e Jolly Stege ga , i  
kânsearme, sis mar gerêst asosjale, húshâlding De Kat 

tydlik yn de kelder fan syn hearehûs wenje. It gesin bestiet 

út Feliks (Age Witteveen), Sylvia (Sita Postma), Kim (Irma 

Bokma) en beppe (Tjalina Bokma). Ynearsten hat de famylje 

neat mei de kelder, mar dat slacht al rillegau om at se 

dera hter ko e êr t se eist wenje... 

 

Ek dit jier hawwe wy wer in debutant, nammentlik ús regisseur 

Marc van der Veen. Mei him hoopje wy op 21, 22 en 28 maart 

wer in moai, mar foaral ek humoristysk stik del te setten! Wy 

hawwe de earste slappelach-repetysjes yntusken al achter de 

rêch, dus wy hoopje dat jimme nei de foarstellings ek mei in 

laits It Klif út rinne sille. 

 

Oant dan! 

De Snypsnaren 
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Op zoek naar licht 

Terwijl ik dit schrijf, doet de herfst zijn intrede. Het wordt vroeger donker, de gordijnen gaan 

eerder dicht. Je hoort geen kinderen meer 's avonds buiten spelen. Kortom, de mens keert 

zich naar binnen. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Die hebben een wat 

melancholieke stemming omdat ze de lange lichte dagen zo missen. Dagen die lichter leken, 

alleen al vanwege het licht. Anderen daarentegen vinden de huiselijkheid ook prettig, kaarsje 

aan, met een dekentje op de bank, lekker knus. 
 

Toen wij hier twee jaar geleden kwamen 

wonen, dacht ik nog rustig onverlicht ' s 

avonds te kunnen hardlopen in het donker. 

Wat schetste mijn verbazing, op de 

Kerkstraat richting de Boegen was het echt 

aardedonker. Alleen een sterrenhemel 

lichtte op, en verder niets. 

Dat betekende dat ik mijn rondjes in 

Oudemirdum zelf moest draaien, of ik 

moest mezelf van licht voorzien. 
 

Licht hebben we nodig, om gezien te worden. Licht zoeken we ook, om aan donkere dagen 

sfeer te geven. Sfeer lijken we helemaal nodig te hebben wanneer de feestdagen gaan 

naderen. We versieren niet alleen binnen, maar ook buiten. Sommige mensen kunnen hier 

naar uitzien, andere mensen vinden deze periode van het jaar best zwaar. Het moet gezellig 

zijn, en als ik het nu niet gezellig heb, of gezellig beleef? En soms gebeurt er iets onverwachts 

waardoor je ineens weer anders kijkt. Ik moest denken aan een bezoek vorig jaar: Het is in de 

week voorafgaand aan Kerst. Ik bezoek een oude vrouw, aan bed gekluisterd, dunne, broze 

armen boven de dekens. De kerstsfeer geeft haar kamer een zekere glans.  
 

Haar hoofd wordt ondersteund door haar armen. Ze praat helder. Niet over wat er niet meer 

gaat, wel over wat het leven haar nog brengt. Ze is dankbaar voor de steun van haar 

kinderen. Die wil ze niet teveel belasten, nee, je moet kinderen de ruimte geven om hun 

eigen leven te leiden. Of ze het allemaal redt? Jazeker, met de zorg die een paar maal per dag 

komt. Verder is er de krant, en de wereld van haar eigen gedachten.  
 

Zo licht als ze is vanwege haar broosheid, zo licht lijkt de kamer en is haar uitstraling. Hoe 

wonderlijk denk ik. Geen gemis, geen verdriet, geen eenzaamheid proef ik. 

Ook zij is gegrepen door een oud verhaal, een liedje van verlangen dat met iets lichts 

verbonden lijkt te zijn, en zich uitstrekt over de dagen van Advent.  
 

Van verwachten, naar de Kerst toe. Naast de verbondenheid van mensen met elkaar, is er het 

Licht dat ons leven binnenkomt met Kerst. Jezus komt als licht der wereld. In de geboorte van 

dat kleine en weerloze kind komt Gods diepe verbondenheid met ons mensen aan het licht. 

Het licht van Kerst kan ons aanstoten en ons in beweging brengen om te kijken hoe of het 

staat met het licht van de mensen om ons heen. Zo kunnen we dus ook op zoek zijn naar 

licht. 

 

Lieke Versluis 
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Help de huiszwaluw 

Er zijn flink wat vorderingen gemaakt met de voorbereiding voor de plaatsing van de 

zwaluwtil op de hoek van de Grôtbuorren-Wyldpaed. Binnenkort krijgt de jeugd van De 

Wâlikker een gastles van dierenarts Limburg over de huiszwaluw (Fries: hússwel). En de 

school sponsort een vijftal kunstnestjes. Het plaatsen van de til gebeurt ergens in februari of 

maart 2020. Ruim voor de komst van de zwaluw, zodat alle vreemde geurtjes van de bouw 

zijn verdwenen en de beestjes daarvan niet afschrikken. Spannend blijft het wel dit eerste 

jaar. Komen ze of komen ze niet? Het plekje lijkt ons ideaal en er zijn de afgelopen jaren heel 

wat zwaluwnestjes in de buurt gebouwd, dus we hebben goede hoop. 

Vrijwilligers uit de buurt helpen met het bouwklaar maken van de plek. Een plaatselijke 

ondernemer heeft belangeloos medewerking toegezegd en onze dorpscoördinator leidt ons 

veilig door de noodzakelijke gemeentelijke regelgeving, zodat  Dorpsbelang Oudemirdum de 

officiële aanvraag kan doen. De plaatsingsdatum van de til komt met wat ander nieuws in het 

volgende Pompeblêd.                                                     Johan den Hengst 
   

 

 
 

 

  

 VOORAANKONIDIGING: REÜNIE 2021 
Plaatselijk Belang Oudemirdum en de lagere school 

van Oudemirdum zijn van voornemen om in het 

voorjaar van 2021 (waarschijnlijk in mei) gezamenlijk 

een reünie te organiseren. De lagere school bestaat 

dan 100 jaar en voor het dorp is het dan weer de 

gebruikelijke 5-jaarlijkse reünie. Verdere informatie 

wordt in de loop van 2020 bekend gemaakt. 

OPROEP!      

Vereniging Plaatselijk Belang 

Oudemirdum zoekt een 

nieuwe penningmeester. 

Meld u aan voor deze 

boeiende functie in een 

gezellig bestuur via  

secretariaat@oudemirdum.nl 
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Oudemirdum Onderneemt
Aangenaam! Ik ben Brigitte van Loo; wat leuk dat ik mijzelf en mijn bedrijf mag voorstellen. 

Ik ben geboren in Hilversum en opgegroeid in Huizen; een echte Gooise dus. 10 jaar geleden 

ben ik voor de liefde naar Oudemirdum verhuisd, samen met 

mijn vriend Erik en onze dochters Maaike (3) en Eline (2) 

woon ik nu aan de rand van het dorp. Na de geboorte van 

onze oudste dochter begon ik na te denken wat ik echt wilde 

doen. Dit kwam elke keer terug bij hetzelfde, ik wil eigen 

ondernemer zijn! Opgegroeid in een ondernemersgezin met 

2 eigen autobedrijven is het ondernemen mij met de 

paplepel ingegoten, het zit in mijn bloed. 

 

Ik heb de opleiding motorvoertuigen management in Utrecht 

gevolgd en succesvol afgerond, hierna heb ik diverse 

commerciële en ondersteunende functies bekleed bij 

verschillende internationale bedrijven, zoals MotracLinde, 

Giant, Boumatic en JOZ. Door de diversiteit heb ik geleerd dat 

het in elke sector toch net weer even anders werkt en een andere aanpak nodig heeft. Veel 

ervaring in diverse functies helpt mij nu dus enorm om andere ondernemers te 

ondersteunen waar zij dat nodig hebben. 

 

Ik richt mij op het ondersteunen van de ondernemer waar hij of zij het op dat moment nodig 

heeft, bijvoorbeeld met email beheer, structureren van dossiers, dagelijkse administratie, 

social media beheer, assisteren bij het uitrollen van projecten en bij het organiseren van 

evenementen. Volgend jaar zal ik bijvoorbeeld voor een bedrijf als ondersteuning aanwezig 

zijn op grote internationale agrarische beurs in Hannover. Een andere expertise is het 

maken van Engels – Nederlands en Nederlands-Engels vertalingen. Een Engelse vertaling 

maken lijkt makkelijker dan het is. Om te zorgen dat een tekst overkomt zoals bedacht heeft 

is er meer nodig dan het Engels dat wij allen in de schoolbanken geleerd hebben. Ik heb 

altijd een liefde gehad voor deze taal en van 

jongs af aan is Engels veelvuldig aanwezig 

geweest in mijn dagelijks leven. In mijn 

professionele leven was de Engelse taal 

continue aanwezig en belangrijk. Dit heeft 

mij een specialist gemaakt die met liefde en 

gedrevenheid deze taal op de juiste manier 

weet over te brengen en heb ik inmiddels al 

vele mooie vertalingen mogen maken. 

 

Dus mocht u op zoek zijn naar ondersteuning 

of een goede vertaling nodig hebben neem 

dan gerust contact met mij op 

info@besupport.nl of neem eens een kijkje 

op de website www.besupport.nl. 

Vriendelijke groeten, Brigitte 

mailto:info@besupport.nl
http://www.besupport.nl/
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Puzzelcompetitie 2019 

Beste puzzelaars, de tijd gaat s el e  op de olge de pagi a s i dt u al eer de 
winterpuzzels van 2019. De laatsten van dit puzzeljaar. We waarderen het bijzonder als 

redactie, dat u iedere keer zo trouw meedoet. 

 

De herfstpuzzels zijn door nagenoeg alle vaste deelnemers opgelost. Dank daarvoor.  

De oplossing van de Herfst Kruiswoordpuzzel is: BEKOORLIJK . De oplossing van de Sudoku 

staat op de pagina hiernaast. Een paar inzenders lieten weten dat Sudoku erg pittig was 

deze keer. De wintersudoku is daarom ééntje van een iets eenvoudiger niveau. Veel 

puzzelplezier toegewenst! De redactie 

 

De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2019 

5 punten 

De heer K. Schotanus 

 

10 punten 

Mevrouw S. Kuiper - Prins 

 

15 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 

Mevrouw B. Oldenhage - Bakker 

De heer K.L. van Ommen 

De heer J.C. Pels 

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  

2 punten 

De heer I. Rienstra  

 

3 punten 

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 

e heer J. Kruitbosch 

De heer R. Liefhebber 

De heer K.L. v. Ommen 

Mevrouw B. Oldenhage - Bakker 

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 februari 2020 bij:  

Jelle Twijnstra; Jan Schotanuswei 9; 8567 LA Oudemirdum  

Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Uitslag kleurplaat 
Ook deze keer zijn er weer 17  

kleurplaten ingeleverd. Dat is weer  

erg goed. Deze keer zijn de  

kleurplaten ingeleverd bij Bakkerij  

Twijnstra. De volgende drie  

inzenders mogen daar een prijsje  

Oplossing Herfst Sudoku  

   

   
 

 
Uitslag kleurplaat 
Ook deze keer zijn er weer 17 kleurplaten ingeleverd. Dat is weer erg goed. Deze keer zijn de  

kleurplaten ingeleverd bij Bakkerij Twijnstra. De volgende drie inzenders mogen daar een 

prijsje ophalen: Ninthe Rienstra; 4 jaar, Julia Tuinstra; 4 jaar én Lize Tuinstra; 6 jaar. 

De kleurplaat uit dit winterboekje kun je inleveren bij het Fietshoekje. Deze kleurplaat vind 

je in het midden van dit boekje. Veel kleurplezier! De redactie 

 

Vol verwachting klopt ons hart.... 

Veel blije en soms ook wat gespannen 

gezichtjes, tijdens de intocht van Sinterklaas. 

Op zaterdagmiddag 23 november 2019 zijn 

de Sint en zijn Pieten weer door veel 

kinderen uit het dorp, ontvangen op de Brink. 

Vanaf de Brink ging de optocht naar het MFC. 

Daar heeft Sinterklaas voorgelezen uit het 

grote boek waarin is geschreven over de 

kinderen uit Oudemirdum.  

Ee  e  die s a o ds og ee  ro dje door 
het dorp liep, 

zag Sint en 

zijn Piet staan 

op een dak 

van een huis 

aan de 

Kerkstraat. 

6 1 9 4 2 8 3 5 7 

8 3 7 9 1 5 6 4 2 

2 5 4 7 3 6 1 8 9 

7 4 5 8 9 3 2 6 1 

3 2 8 5 6 1 9 7 4 

1 9 6 2 4 7 8 3 5 

5 8 1 6 7 9 4 2 3 

4 7 3 1 8 2 5 9 6 

9 6 2 3 5 4 7 1 8 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.rowinvandiest.nl/2009/11/sinterklaas-en-pieten-op-dak-in-heemstede/&psig=AOvVaw36IXN9XhHwpPfL9QNRdYu2&ust=1574582146826113
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WINTERPUZZEL 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. Deze 

keer het derde en tevens laatste deel. 
 

Ik voel me nog steeds erg gelukkig dat ik 

geboren en getogen ben in Oudemirdum. 

Vele jaren heb ik met plezier aan de Jan 

Schotanuswei gewoond en onze zaak 

gerund. Maar er kwam een moment dat 

het huis (en de grond eromheen) ons 

toch te groot werd. Onze beide kinderen 

hebben het huis alweer geruime tijd 

verlaten om een eigen toekomst te 

he e . We le e  eer et z  eide  
over. Dus is in december 2018 het huis 

verkocht aan Siebe en Saskia Tuinstra. 

Samen met Marja, heb ik toen Oudemirdum verlaten waar ik een zeer gelukkige jeugd en 

werkzame jaren heb beleefd. Daarvoor wil ik via deze weg iedereen hartelijk bedanken! 

 

En nu? 

Al bij de aanschaf van mijn laatste winkelwagen heb ik rekening gehouden met onze grote 

wens, om na onze pensionering te gaan reizen. En dan niet met het vliegtuig verre landen 

bezoeken en in hotels slapen, maar in een eigen camper gaan wonen en de wereld 

verkennen. 

 

Momenteel hebben we dus geen vast huis meer, maar wonen we volledig in onze tot 

camper omgebouwde winkelwagen. Geen zorgen: 

de camper is van alle gemakken voorzien en het is 

er zelfs in koude winters prima vertoeven. In de 

jaren tot onze verhuizing uit Oudemirdum, hebben 

we vooral in Nederland, Duitsland en België 

rondgetrokken in de camper. Omdat we nog 

steeds ons huis in Oudemirdum hadden, konden 

we nooit lang achtereen weg. Na afronding van 

het nodige regelwerk, hebben we vanaf eind april 

tot halverwege juli een lange reis gemaakt door 

het noorden van Europa. We zijn rondgereisd van 

Duitsland en Polen naar de Baltische staten. 

Vervolgens met de veerboot over naar Finland en 

toen via Zweden, Denemarken en weer Duitsland 

terug naar Nederland. In dit najaar zijn we 

vertrokken naar Spanje om daar onder milde 

tempraturen de winter door te brengen. 
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Tot zover mijn levensloop. De hartelijke groeten van Piet en Marja 
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Een begripvolle rechter! 
Door Jan Douma - Dit is een verhaal en een gebeurtenis uit de zestiger jaren. Ik was toen 

zo  ,  jaar oud en had een brommer gekregen van mijn moeder, omdat ik thuis veel op 

de boerderij werkte. Dit was een tweedehandsje a  zo   jaar oud. Het was een mooie 

blauwe Batavus Bilonet, met veel chroom aan de tank, maar voor mij nieuw!! In die tijd 

draaiden wij o ze sigarette  uit ee  pakje Dru  shag. Op een dag was dat pakje shag bijna 

leeg en de tijd schoot te kort om een nieuwe te halen. Op dat moment kwam de buurjongen 

even langs. Ik vroeg hem of hij voor mij een pakje shag wilde ophalen bij Durkje Zijda. Het 

tabakswinkeltje in een huiskamer aan de Alde Buorren. 

 

Nou dat wilde hij wel, maar dan wel op mijn brommer. Ik gaf toestemming met de 

opmerking dat hij rustig moest gaan rijden. Dat beloofde hij. Na een tijdje werd ik toch wat 

ongerust. Toen kwam hij, maar zonder shag en zonder brommer! Wat was er gebeurd: hij 

kwam rustig het dorp inrijden. Op hetzelfde moment was daar toevallig ook politie Spijker 

en die dacht: he es , zo  jo ge a  op ee  ro er daar moet ik het mijne van weten. 

En ja hoor: te jong 15 jaar, dus mee naar de woning van Spijker, die toen in een rijtjeshuis in 

de Lege Leane woonde. (In de tijd dat de Roune Leane er nog niet was.) Hij moest de brom-

mer daar achter laten, die werd in beslag genomen. Lopend kwam hij weer bij mij terug. 

 

Jeepy  dat is ook een rare boel, nou ben ik mijn brommer kwijt oor zo  klei e o ertredi g, 
dat kan toch niet waar zijn. Het werk was op dat moment niet belangrijk meer. Ik stapte op 

een oude fiets richting het huis van Spijker. Zo daar was je al  was zijn reactie. Ja, het zit zo, 

ik kom mijn brommer weer ophalen , zei ik. Ik moest binnen komen en Spijker bracht mij 

naar een kamertje op de zolder, dat zijn kantoor was. Hij zei: jij hebt een minderjarige je 

brommer gegeven om daar op te rijden en dat mag niet . Daar werd ik dan voor gestraft, 

door mijn brommer in beslag te nemen.  

 

Toen hij het een en het ander had opgeschreven, mocht ik wel weer gaan. Maar dat deed ik 

niet, ik bleef daar zitten en zitten. Op een gegeven moment riep zijn vrouw, Spijker naar 

beneden en ik hoorde dat zij tegen Spijker zei: geef die brommer toch aan die jonge terug! 

Maar Spijker wilde het niet. Na een tijdje kwam hij weer boven en zei dat ik nu wel kon 

gaan! Maar ik bleef stug zitten. Na opnieuw beneden te zijn geweest, kwam Spijker weer en 

zei: ik aak ee  pro es er aal op en dan moetje vóórkomen bij het kantongerecht in 

Sneek. En neem dan nu die brommer maar mee, je hoort hier wel meer van. 

 

En dat was ook zo: na een tijdje kwam de post met een brief waarin stond dat ik een boete 

kreeg van 15 gulden en ik dat naar Sneek moest om voor het kantongerecht te verschijnen. 

Die dag ging ik met de bus naar Sneek (retourtje 2,50 gulden). In Sneek even vragen waar 

dat gerechtsgebouw is. Het bleek vlakbij het oude Amicitia theater te zijn. Ik heb me daar 

aangemeld en het wachten begon. Op een gegeven moment moest ik voorkomen. De 

rechter vertelde mij hoe het allemaal was gegaan en waarom ik die boete kreeg: Omdat ik 

een minder jarige op een brommer liet rijden, wat niet mag. En daarom kreeg ik een boete 

van 15 gulden. punt!  
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De rechter vroeg toen aan mij: als je nog wat te vragen hebt, 

dan kan dat nu. Ik zei: om hier te komen moest ik met de bus 

naar Sneek en dat koste mij 2 gulden en 50 cent . Ik moest toen 

het buskaartje laten zien. De rechter zei toen: ik doe die 2 

gulden en 50 cent van de boete af . De boete werd daarmee 

toen 12 gulden en 50 cent. Dat moest ik dus betalen! 

En zo werd dit geval af gehandeld. 

 

Ook de minderjarige buurjongen moest voor de kanton rechter verschijnen. Hij is toen 

zonder boete vrij gesproken. Zou dat i  9 ook og ku e ? Zo  egrip olle re hter? Ik 
heb mijn twijfels daarbij! Dit is een waar gebeurd verhaal! Ik weet het zeker, want die 

brommer was van mij!! 

 

 

Reünie hulp aan Roemenië  

Eind december is het alweer 30 jaar geleden dat Roemenië werd verlost van een jarenlange 

onderdrukking door hun toenmalige President Nicolae Ceaușes u. Kort na deze gebeurtenis 

is er onder andere in de Zuidwesthoek van Friesland een beweging op gang gekomen, dit 

om de bevolking in Roemenië te helpen met in eerste instantie kleding en voedsel. 

Later zijn daar andere zaken bijgekomen als school en ziekenhuis meubilair enzovoort. Vele 

groeperingen en mensen in de omgeving hebben hieraan bijgedragen, te veel om te 

benoemen. 

                                       Onder de vlag van Roemenië Roept, zijn er door de jaren heen 

transporten met hulpgoederen naar Roemenië vertrokken, volgeladen 

ra htauto s, alle aal i geza eld, gesorteerd, s hoo ge aakt, 
ingepakt en ingeladen en op de plek van bestemming weer uitgeladen. 

Dit alles door mensen uit onze streek. Maar ook de vakanties van 

Roemeense kinderen hebben veel Zuidwesthoekers dichter bij het land 

gebracht. Er zijn contacten en vriendschappen ontstaan, en er zijn avonturen beleefd. 

 

De stichting Roemenië Roept is opgeheven maar, om nog eens bij stil te staan bij wat er 

destijds op gang is gekomen wordt er een bijeenkomst georganiseerd in het MFC van 

Oudemirdum. De avond is bedoeld om herinneringen op te halen voor eenieder die op wat 

voor wijze ook heeft bijgedragen aan de succesvolle hulpacties, of die op een andere manier 

hiervoor belangstelling hebben gekregen. 

 
De avond is op 13 december 2019 in het MFC van Oudemirdum en begint om 19.30 uur 
 

Er zijn oude beelden opgedoken die we laten zien van diverse activiteiten, van inpakken tot 

uitladen en alles wat daartussen zit. Heeft u fotoboeken of andere interessante zaken die 

herinneren aan deze tijd mag u deze gerust meenemen om te laten bekijken, en er over te 

vertellen. Wij hopen u te kunnen ontvangen op vrijdag 13 december 2019 on 19.30 uur en 

een fijne avond te hebben met zijn allen. Komt allen!  
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Kleurrijk Nieuws 

Hallo lezers en lezeressen, vanuit boerderij kleurrijk 

een berichtje, het theetuin seizoen is bijna weer 

ten einde, we hebben weer een geweldige zomer 

gehad en vele gasten mogen ontmoeten. 

Deze winter houden we voor het eerst de winkel 

open, en wel op: maandagen, dinsdagen, 

donderdagen en vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur. 

Schroom niet en loop gerust naar binnen. Wij verkopen heel veel zelf gemaakte spulletjes, 

leuk om te geven, maar ook leuk om te krijgen..... Leuke theepakketjes, houten planken 

voor hapjes, kaarsen, pindakransen, pampertaarten...eigenlijk te veel om op te 

noemen....En...de koffie staat altijd klaar hoor. 

 

Tot ziens op boerderij kleurrijk!! 

 

  

Een geheim op een 
balk? Bij het 

klussen in hun pas 

gekochte woning 

(Jan Schotanuswei 

54) troffen Leon en 

Lisette deze namen 

aan op een balk op  

hun nieuwe zolder. 

Als hout toch eens 

kon praten, wat 

zou het dan 

vertellen? Staan er 

elders in 

Oudemirdum nog 

meer verborgen 

handtekeningen? 

Verrassingen 

blijven in ieder 

geval leuk! 

Ons dorpsblad wordt natuurlijk al goed gelezen. Maar  

is inmiddels zo populair geworden, dat ze bij Van  

Slooten in Jirnsum hebben gedacht: daar gaan we een 

Oldtimer dropje van maken. Marinke Limburg, trof  

in haar nieuwe woonplaats Haarlem, dit doosje  

dropjes aa  i  de s oepauto aat….. 
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Een vereniging voor jou!  

Die zaken regelt waar u liever niet over nadenkt. 
Ben je lid van een vereniging, dan zorgt dat vaak voor voldoening of uitdaging. 

Maar er is in Oudemirdum ook een vereniging met een heel ander doel: niet voor 

eigen plezier, maar voor het ontzorgen van je nabestaanden als u komt te 

overlijden. Memento Mori, oftewel de begrafenisvereniging, kan voor iedereen in 

Oudemirdum de gehele uitvaart verzorgen. Geen onbekenden van buitenaf, maar 

met eigen, vertrouwde gezichten in een zware periode. 

 

De contributie bedraagt slechts twaalf euro per persoon per jaar. Bij overlijden 

ordt er € ,- uitgekeerd aan de nabestaanden. Als vereniging zijn we in staat 

om een respectvolle uitvaart te faciliteren. Mocht je meer willen weten, neem 

gerust contact op met een van de bestuursleden. 

 

Omdat de tijden veranderen zou het in de toekomst door wettelijke maatregelen zo 

kunnen zijn dat de vereniging alleen nog voor leden de begrafenis mag verzorgen. 

 

Niet leden zijn dan aangewezen op een commerciële uitvaartverzorger, welke 

vaak zakelijker zijn en tot wel 50 procent duurder kunnen zijn. Daarom dit bericht 

om te overwegen lid te worden van de vereniging, of wanneer je al lid bent na te 

gaan of je kind(eren) al lid zijn. 

Kinderen tot achttien jaar zijn gratis.  

 

Ook staat er informatie op www.oudemirdum.nl o der ere igi ge . 

 

Het is heel makkelijk om lid te worden: een telefoontje plegen naar 
penningmeester Tinus Muizelaar. 
 
 
Het bestuur: 

Tinus Muizelaar (tel: 0514571663 of 0653646603) 

Mijs Bruinsma 

Rommert van der Veen 

Sjouke de Jong 

Ruurd Hans de Boer 
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http://www.oudemirdum.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Devies
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trappistenorde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Rome
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beker_(voorwerp)
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De winnaars van 2019! 

Op 20 september jl. hebben een paar 

bewoners van de Roune Leane, 

Oudemirdum even duidelijk op de 

landelijke kaart 

gezet: zij wonnen 

die dag de 

straatprijs van de 

Nationale Postcode 

Loterij. 

Gefeliciteerd! 

 

Trekkertrek Oudemirdum 2019 

Het was dit jaar alweer de 8ste keer dat we de 

trekkertrek organiseerden: deze keer op 31 

augustus. Na alle voorbereidingen stond alles 

weer op de goede plek en het weer werkte ook 

geweldig mee! De omstandigheden waren 

perfect om een mooie wedstrijd neer te zetten. 

Het aantal deelnemers was nagenoeg gelijk aan 

vorig jaar en gaf weer een mooie vulling van de dag. Helaas liet de techniek van 1 

sleepwagen ons in de steek en moesten we de dag afmaken met 1 sleepwagen waardoor 

het een beetje uitliep. Na de wedstrijd was er weer de prijsuitreiking en kon iedereen nog 

napraten en een borreltje drinken. Door de vele vrijwilligers van wie de meesten al jaren 

helpen verliep de dag weer uitstekend. Om al deze mensen te bedanken hadden we 12 

oktober weer een gezellige avond met eten en een borrel. We kijken terug op een prachtig 

evenement wat volgend jaar zeker weer een vervolg krijgt. De datum is zelfs al bekend:  

22 augustus 2020. Met behulp van de vele 

sponsoren waarvan er vele ons al jaren trouw en 

de vrijwilligers moet het weer mogelijk zijn er net 

zo  ooie dag a  te ake  als dit jaar.  
 

Wij willen iedereen nogmaals bedanken die op wat 

van wijze dan zijn of haar steentje heeft 

bijgedragen. Graag allemaal tot volgend jaar!  

Pieter, Durk, Johan en Rimmelt 
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De Wâlikker klapt uit de s hool… 

Nieuwe schoolleider 

Na acht jaar schoolleider te zijn geweest in Oudemirdum, heeft Peter Braam een nieuwe 

uitdaging gevonden die bij zijn doorgroei als schoolleider past. Na de zomervakantie is hij in 

het hoge noorden van start gegaan, we zullen hem dus niet meer aantreffen in 

Oudemirdum op school.  

 

Dat betekende voor de Wâlikker dat er op zoek gegaan moest worden naar een 

vervangende directeur. Die was snel gevonden: Alex van Dal woont in Emmen en is direct na 

de zomervakantie begonnen op De Wâlikker. Vorig schooljaar was hij interim directeur op 

een school in Balk. Lopende het nieuwe schooljaar wordt de procedure opgestart voor een 

permanente directeur.  

 
Dag van de Leraar 
Officieel was het op 5 oktober de Dag van de Leraar, maar dat viel dit jaar op een zaterdag. 

Omdat al onze meesters en juffen een dikke 10 verdienen, heeft meester Alex de Dag van de 

Leraar dit jaar 10 dagen opgeschoven. Op 15 oktober was er taart en kregen alle 

leerkrachten echte meester-/juffensokken. Tijdens de herfstvakantie zaten ze er dus lekker 

warmpjes bij! 

 

 
 
Gezocht: enthousiaste vrijwilliger(s)  
Wat is het fijn dat de leerkrachten van onze school tussen de middag even een kwartiertje 

lunchpauze zonder kinderen kunnen hebben om energie te tanken voor de middag. We zijn 

heel blij dat er een groep ouders is die dat kwartiertje pleinwacht wil lopen. Zij zorgen er 

oor dat de leerkra hte  s iddags eer fit oor de groep ku e  staa  e  k aliteit 
kunnen leveren. Graag zouden we nog een aantal ouders toe willen voegen. Wie wil ook 

actief een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze school en meldt zich aan? Dat 

kan bij Carla de Vries, Tel: 06-37568197, mail: c.de.vries@cajas.nl  

Stichting Cajas 

 

Hartelijke groeten van De Wâlikker, 

Esther Hylkema en Anja de Jong 

 

 

 

mailto:c.de.vries@cajas.nl
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Opbrengst KWF Kanker Bestrijding 2019 
In de eerste week van september zijn in Oudemirdum de collectanten langs de deuren 

geweest voor het KWF. Zij he e  € .029,85 opgehaald! Alle collectanten en gevers 

hartelijk dank, voor dit mooie bedrag! 

  

Namens KWF Kanker Bestrijding, 

Petra van der Meer - van de Zande 
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Oeroud recept: Maak je eigen bottenbouillon 
 

Maak je weleens soep? En gebruik je dan liever een kant-en-klaar bouillon blokje? Erg 

egrijpelijk. Het is akkelijk e  geeft dire t s aak aa  je soep. Maar… het is iet altijd at 
het lijkt e  er zitte  aak er orge  s aak akers , kleurstoffe , E-num ers  e  a dere 
toevoegingen in die je liever niet binnenkrijgt. En daarom: maak je eigen bottenbouillon!  

 

Vroeger deden ze niet anders. Geeft niet alleen maar smaak, er zitten ook onwijs veel goede 

voedingsstoffen in. Het zorgt er o.a. voor dat je: zelf stevigere botten krijgt, gezonde haar, 

huid en nagels, een versterkte afweersysteem (minder vatbaar voor griep), 

ontstekingsremmend en flexibeler kunt bewegen. 

 

Bottenbouillon 
Benodigdheden: 

 2 kg Botten van gras gevoerde biologische dieren (bijv. van de Graasboerderij in 

Sondel) 

 1 l Water  

 2-3 el Appelcider azijn 

 1 Wortel, prei, ui & teentje knoflook (en meer kruiden naar wens) 

 Pan 

Bereiding: 

1. Kook de botten met de gesneden groente en de appelcider azijn in een pan of slow 

cooker.  

2. Wanneer het kookt, zet je de temperatuur laag en laat je het sudderen voor 24-48 

uur (die tijd heeft het nodig om de mineralen & vitamines uit de botten te krijgen). 

3. Je kunt deze bouillon al gebruiken als basis voor je soep. Je kunt ook nog een paar 

keer ouillo  trekke  a  de otten. 

Tip: Heb je een slow cooker of hooikist? Ideaal om de bouillon nog langer in te laten 

trekke , zo der dat je je gasfor uis er oor odig he t. He  je eer i teresse i  oedi g? 
Bekijk het tijds hrift Fit et oedi g . 
 

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 

  
 
 



 

 

35 

Kliflafjes
Gigantisme…ee  ooi oord dat ik og 
maar kort ken. Het woord staat voor de 

kennelijk onbedwingbare wens van de 

mens om te groeien, uit te breiden. 

Na de tweede wereldoorlog moest 

Nederland weer worden opgebouwd, en 

met die gedachte is de generatie voor mij, 

net als mijn generatie, grootgebracht.  

De dorps i kel erd ee  super arkt…of 
verdween. De klinkerwegen werden 

geasfalteerde snelwegen. De kneuterige 

huisjes werden flatgebouwen van vele 

verdiepingen hoog.  

The sky is de limit, of zoals een mooie 

Fryske sis iize zegt: Li je  is oue !  

Op zich niks mis mee, want die denkwijze 

heeft het Nederland gemaakt dat wij nu 

kennen: een welvarend land met enorm 

goede voorzieningen. 

Supersnelwegen, bijna de grootste 

zeehaven ter wereld, bijna de grootste 

luchthaven ter wereld, een enorme 

landbouwsector met bijna de grootste 

vlees en bloemenexport ter wereld en 

lekker schaatsen en skiën op kunstijs in de 

steeds hetere zomers.. 

We doen dus leuk mee! 

En we profiteren er flink van, want 

ondanks klein Hollands geklaag wordt er 

niet meer zo heftig gestaakt en 

geprotesteerd als i  ij  jare  , . 
Een paar spandoekjes of een paar 

vakbondspetjes op het Malieveld, 30 

seconden aandacht in het journaal, en dat 

is het dan wel weer. 

Maar toch merk je dat de generatie van 

nu, de zogenaamde Millennials, wel klaar 

zijn met dat gigantisme. 

Niet groeien, maar snoeien! 

En eerlijk gezegd denk ik dat dit een goeie 

tendens is. 

We kunnen in Nederland niet veel groter 

eer orde , a t…dat zij  e al. 
Voor een klein vlekje op de wereldbol 

dan.. 

Maar omdat we in ons hoofd zo trots zijn 

op o s grote  Nederla d is het og ee  
heel gedoe om dat gigantisme om te 

bouwen tot balansisme. Om wat kleiner 

te denken. Want we moeten weer terug 

naar de menselijke maat, want dat zei 

onze bebaarde Koning zelfs in zijn 

troonrede. 

Een menselijke maat waar balans is 

tussen comfortabel leven in een modern 

Nederland én het behoud van alles wat 

leeft onder onze dampkring. 

E  da s gee  kattenpis! Maar wél een 

hele mooie uitdaging voor de Millennials, 

die werk kunnen en moeten maken van 

dat balansisme. Wa t Li je  s oue  
maar voor hen zou moeten worden 

Li je  is fuortjou e ! 
Want met 100 kilometer per uur komen 

we er ook wel, zonder 12 soorten 

shampoo word je ook schoon en naar 

Terschelling op vakantie is misschien wel 

spannender als een vulkaan beklimmen 

op Bali…. 
 

Fijne feestdagen, neem het er nog even 

goed a … u ka  het og!!! HL 
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Heet nieu s an de rei naald  
De jaarlijkse Crea-Bea avond met 

Tegendraads Breimode was weer 

een groot succes. Buurtvereniging 

De Buorrenhoeke had op donder-

dagavond 14 november een avondje 

knutselen georganiseerd in Grand 

Café De Nostalgie. Professioneel 

naaister Marijke hield de froulje flink 

bezig met een gezellige workshop. 

Wil jij met je vriendinnen, buurt, of 

ander gezelschap ook een keer een 

gezellige avond workshoppen? Loop 

dan even langs bij Marijke aan de 

Jan Schotanuswei.  

Plezier gegarandeerd! 

 

  
Jaarvergadering Vereniging Oudemirdum Bruist 
Zaterdag 11 januari 2020 organiseert de VOB haar jaarlijkse ledenvergadering. Een 

terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik richting 2020. Alle leden worden van 

harte uitgenodigd, de vergadering start om 16:30 uur in Grand Café  

De Nostalgie. Agenda en eventuele verdere info wordt verder  

gecommuniceerd op o.a. de website oudemirdum.nl en  

onze facebookpagina. 

 

Met vriendelijke groet, het bestuur 
 

http://www.oudemirdum.nl/
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Van het MFC 
WMO-convenant 

In het voorjaar is een hele pagina geschreven over het WMO-convenant wat we als 

dorpshuizen met de gemeente hebben. Wat dat precies inhoudt en hoe dit zo tot stand 

geko e  is, lees dit og aar ee s terug i  it Po pe lêd Lente 2019 . Wij ku e  u 
melden dat we het WMO-convenant voor de komende jaren weer op 26 november 2019 in 

St. Nicolaasga opnieuw hebben ondertekend. Kort gezegd komt het er nu op neer dat wij 

van de gemeente (grotendeels alleen voor het eigenaarsdeel) vrijstelling krijgen van de 
gemeentelijke heffingen (onroerendgoedbelasting). Maar dat we daarvoor als 

tegenprestatie een inspanning moeten plegen om WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning) activiteiten te organiseren in het MFC. Op verzoek van de gemeente heeft 

de voorzitter van ons MFC daar nog een presentatie gegeven hoe dit in Oudemirdum steeds 

van de grond komt, hoe de eigen bewoners hierbij betrokken worden, hoe omgegaan wordt 

met vrijwilligersbeleid en hoe wij het financieel hebben geregeld om een sluitende 

begroting te krijgen en te houden.  

 

Bestuur 

Binnen het bestuur van het MFC is wat verschuiving geweest. Per december 2019 is het 

bestuur uitgebreid met Max Brouwer; wonende aan de Kerkstraat. Jouke en Lysbeth hebben 

het bestuur in 2019 verlaten. Het bestuur bestaat voor 2020 uit de volgende personen: 

Coert Winkel:  voorzitter 

Ypie Muizelaar: secretaris 

Piet Salverda: penningmeester 

Max Brouwer: bestuurslid 

Gatze Bokma: bestuurslid (link met Plaatselijk Belang) 

Jappie Stegenga: bestuurslid (link met Plaatselijk Belang) 

Piet Rienstra: bestuurslid (link met SV NOK) 

 

Milieu 
Dat we steeds op zoek zijn naar milieubewuste maatregelen die we kunnen nemen in het 

MFC, zal u vast de afgelopen jaren niet zijn ontgaan. Daar waar het mogelijk is, (of soms 

noodzakelijk) zullen we aanpassingen doen. Dit vanzelfsprekend wel met steeds het 

gezonde verstand bovenaan. Het moet dus daadwerkelijk iets opleveren en een huidige 

situatie moet geen desinvestering zijn geweest. Zo zijn we een aantal jaren terug al 

begonnen om over te stappen op LED verlichting. Toen hebben we de sportzaal buiten 

beschouwing gelaten omdat dit ten 1e veel te duur was en ten 2e dat de ontwikkeling van de 

ledlampen oor ee  sportzaal og iet hele aal op e  top  as. O la gs he e  e 
besloten om nu toch alle lampen in de sportzaal te vervangen. Dit om reden dat de huidige 

TL lampen tegen hun branduren aan zitten en steeds vaker stuk gaan en dat de prijs van 

nieuw TL led lampen van goede kwaliteit nu betaalbaar zijn. Uitgerekend levert het ons nu 

ee  jaarlijks oordeel op a  rui  € ,-. Mede dankzij de financiële bijdrage van de 

geweldige  groep Bingo dames, konden we dit nu mogelijk maken. Heel hartelijk bedankt 

hiervoor. Vanuit de opbrengst van de netto Bingo inkomsten wordt altijd iets zichtbaars 

geïnvesteerd in het MFC. Zodat deze opbrengsten ook daadwerkelijk ter beschikking komt 
van de gebruikers van het dorpshuis.  

https://www.bladnl.nl/bladen/pompebled/201903#page=14
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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    Tel. 0641629193

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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Op de âlde splitsing fan de Marderhoek  en de Star Numanwei stie eartiids in 
houten pomp, de pomp fan Aldemardum, at der mear fan sokke  pompen yn 
Aldemardum wiene dat wit ik net.  Yn  ± 1958 is de wetterlieding  yn Aldemardum 
oanlein en oan dan ta wie dizze pomp  wichtich foar Aldemardum . Fansels hiene 
de minsken thús ek in reinwetterbak mar by lang drûch waar rekke dy ek wolris 
leech en dan wie der dochs noch de pomp. Ek hellen de minsken wol wetter út de 
fontein / wel , yn de bosk wer at no de simmerhúskes fan it Fonteinbosk steane.  
De pomp moast krekt as it âlde lokaal, yn ± 1973,  plak meitsje foar de nije dyk / 
krúsing; Jan Schotanuswei, Marderhoek, Star Numanwei en de Brink.

            Foto en tekst: Rommert

De âlde pomp.

Foto boven 2019, 
âlde foto +/- 1962.
Wha binne dit? 


