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Het Mugje

Het mugje denkt lui, terwijl ze zich krabt op haar rug,
wat is het leven zalig, zalig om te leven als een mug.
glanzend poetst ze haar zuigsnuit en vliegt snel naar benee,
ze moet echt iets eten, ze heeft trek, trek voor twee…

Verderop zit een man, een man met een bolle buik,
te krabben aan rode bulten hij ziet er vlekkerig uit.
hij vervloekt al die muggen, ze verpesten zijn humeur,
probeert ze nu te weren door lotion met citrusgeur.

Het mugje vliegt laag en roekeloos bovendien,
hé… die man daar, heeft zij die al niet eerder gezien.
was het gisteren of tijdens het ontbijt van vanmorgen...
ze duikt omlaag… omlaag zonder zorgen.

De man hoort het gezoem en kijkt moordlustig om zich heen,
het mugje heeft niets door en duikt af op zijn been.
vermoorden zal ik haar, zegt de man en geeft een lel, 
bovenop het mugje, het mugje op zijn vel…

Mevrouw Vulpen 

Foto voorkant:  Lisette Bokma en Rommert van der Veen
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Van de Bestuurstafel 

Beste lezers, 

Zo onder het schrijven daalt de regen 

onophoudelijk neer in Oudemirdum. 

Gelukkig zijn de vooruitzichten beter en 

hopen we op wat warmer weer en kunnen 

we de tuin weer in, dakgoten schoonmaken, 

nieuwe plantjes in de bakken en komt het 

grondwaterpeil weer mooi op peil. Onderwijl 

heerst het corona virus wat de wereld op zijn 

kop zet en hopelijk zal met het verschijnen 

van deze editie onder controle zijn. De 

Algemene Ledenvergadering heeft nog niet 

plaatsge o de , iss hie  later dit jaar…Het 
is ook wel een stuk rustiger zo op en rond de 

bestuurstafel. 
 

De eikenprocessierups zal ook dit jaar wel 

weer terugkeren en de Gemeente heeft 

aangekondigd geen extra maatregelen te 

nemen, wel zullen ze de normale controles 

uitvoeren. Echter er is een andere manier 

om deze plaag te bestrijden: nestkasten 

plaatsen in de vele bomen in en om het 

dorp! Verderop leest u wat buurtvereniging 

Buorrenhoeke hiervoor heeft ondernomen.  

 

Het coronavirus en de gevolgen zijn nog 

steeds zichtbaar. Sommige regels zijn wel 

versoepeld, maar veel kan en mag nog niet. 
Gelukkig zijn er ook mooie initiatieven 

zichtbaar, zelfs op Koningsdag is er een 

muzikale optocht georganiseerd met 

artiesten die op een zevental plaatsen in 

Oudemirdum acte de présence gaven. 
 

Namens het bestuur en de redactie vindt u 

hierna een corona-journaal hoe 

Oudemirdum de corona-tijd doorkomt. 
 

In ieder geval wensen 

wij u een mooie en 

warme zomer...  
 

Het bestuur van 

Plaatselijk Belang 

 

Oudemirdum in Corona-tijd 
Wat begon als iets ver van ons vandaan in China; in Wuhan, groeide in een paar maanden uit 

tot een wereldomvattende crisis: het coronavirus. Vanaf begin maart moesten we ineens 

veel vaker onze handen gaan wassen. Je neus snuiten in papieren zakdoekjes en hoesten en 

proesten doe je nu in je elleboog. Handen schudden is uit den boze geworden en we moeten 

vooral anderhalve meter bij elkaar uit de buurt blijven. 

 

Ook in Oudemirdum ging vanaf 15 maart ineens de horeca op slot en de dag daarop, op 

maandag 16 maart was er geen school meer. We mochten niet meer in groepen 

bijeenkomen waardoor evenementen en kerkdiensten afgelast moesten worden of vanuit 

huis beluisterd moeten worden. Ouderen en kwetsbaren moesten worden gemeden. Al met 

al een hele ingrijpende periode. Op dit moment zijn gelukkig de eerste versoepelingen 

doorgevoerd in de genomen maatregelen om verdere virusuitbraak en overlast te beperken. 

En bij goed vervolg zullen er gaandeweg de tijd meer versoepelingen volgen. Bovendien zijn 

er, voor zover bij de redactie bekend, nog geen inwoners besmet geraakt met het virus.  

 

In deze editie ontkomen we niet aan de gevolgen van de corona-crisis voor Oudemirdum.  

In deze rubriek en in andere artikelen in dit blad leest u hier meer over. Graag willen we 

hieronder aandacht besteden aan acties en gebeurtenissen die onze gemeenschap leefbaar 

houden in de maanden die achter ons liggen en die onze veerkracht toont. 
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Op 15 maart om 18.00 uur moest plots onze horeca sluiten. Hoe begrijpelijk de maatregelen 

ook zijn, toch een flinke domper voor de ondernemers. Maar in plaats van alleen maar 

droevig voor zich uit te staren, werd al snel de bezorg- en afhaalservice gestart. Restaurant 

Lust kookt voor u en bezorgt het eten bij u thuis met een speciale strippenkaart voor 7 

diners. Toen de tempraturen wat stegen, introduceerde Lust zelfs een Coffee2Go. Ook 

grandcafé De Nostalgie ontdekte dat afhalen en bezorgen de oplossing is in coronatijd. Ieder 

weekend worden hier de lekkerste plates voor u gebakken en bovendien gratis thuisbezorgd 

(of klaar gezet om afgehaald te worden). Ook brasserie De Brink heeft zich hervonden na de 

plotselinge sluiting en brengt versbereide maaltijden bij u thuis. Volg de horeca via hun 

websites. Hoewel de toekomst nog wat onzeker is, is er een goede kans dat de horeca terwijl 

u dit leest, alweer onder strikte voorwaarden weliswaar, geopend is. 

 

Ons dorp kent nogal wat ouderen. Voor deze kwetsbare groep 

heeft deze tijd extra veel impact. Contact dient zoveel mogelijk te 

worden gemeden en dat maakt een boodschap doen in het dorp 

een stuk lastiger. Maar Lekker Makkelijk Hamstra laat ook de 

ouderen niet de steek en heeft aan het begin van de crisis al laten weten de bestelde 

boodschappen net zo makkelijk thuis af te leveren. U belt gewoon naar 0514-571314 of 

stuurt een mailtje naar hamstra56@hotmail.com. Lekker makkelijk! 

 

Ook voor winkels zonder bezorgservice kwam een oplossing: drie jonge dames uit 

Oudemirdum: Esmee Bruinsma en Janna én Elske Femke Pietersma, lieten via een huis-aan-

huis flyer weten dat zij graag de boodschappen deden voor mensen die de deur even niet uit 

durven of kunnen. Je hoeft alleen maar te bellen naar 0622487487 en zij regelen het. 

Echtpaar Koppenol (negentig plussers) laten via deze weg weten zeer blij te zijn met deze 

service. De jongedames hebben al verschillende malen boodschappen voor ze gedaan bij de 

bakker en de slager. Dames bedankt! 

 

Via Bloemsierkunst Leeuwenkamp konden de Oudemirdumers een bloemetje bestellen die 

Afke bezorgde bij inwoners die in deze moeilijke tijd wel een bloemetje verdiend hadden. 

Ook Janna Dina ontkwam niet aan tijdelijke sluiting van haar kapsalon. Gelukkig konden de 

dames (en heren) die een ander haarkleurtje wilden een beroep op Janna Dina doen. Zij 

bracht het verfje graag bij je thuis, maar het verven zelf mocht zij even niet voor je doen. 

Inmiddels heeft Janna Dina haar zaak weer mogen openen en loopt het storm. 
 

Doordat de bingo in de Nostalgie eind maart 

niet door mocht gaan, bleven organisatoren 

Tiny, Fopje en Lisa met een voorraad 

paaseitjes en -kuikens zitten. Maar de 

voorraad heeft een goed heenkomen 

gekregen: verpakt in een giftbag en vergezeld 

van een gedichtje zijn ze terecht gekomen bij 

de cliënten van Hof en Hiem Thuiszorg Balk & 

Lemmer. Goeie actie dames! 

 

Op de olge de t ee pagi a s is de oro atijd i  eeld gevat. Lees verder op pagina 7. 

mailto:hamstra56@hotmail.com
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[vervolg van pagina 3] 

Omdat het op 17 april jl. 75 jaar 

geleden was dat Gaasterland is 

bevrijd, was er op zaterdag 18 april 

een rit met historische 

legervoertuigen gepland die ook 

Oudemirdum aan zou doen. Zoals we 

weten kon die rit niet doorgaan. Toch 

was er een drietal, bestaande uit Fred, 

Gerard en Pieterjan Woltjer die de rit 

op hun oude BSA motoren wel hebben 

gereden. Op de foto staan ze tijdens 

een tussenstop bij het monument in 

het Fonteinbos. 
 

De richtlijnen van het RIVM stonden niet toe dat het oud papier 

mocht worden opgehaald in april en mei. In mei was het echter 

mogelijk om het oud papier aan de Star Numanwei in de daarvoor 

bestemde containers te brengen. Zo kunnen de verenigen blijven 

profiteren van de opbrengst. Wellicht kan in juni het oud papier 

weer gewoon aan de weg. Blijf hiervoor vooral de berichtgeving 

volgen. 

 

Wie met het openbaar vervoer wil reizen, moet vanaf 1 juni 

een mondkapje dragen. Natuurlijk kun je er voor kiezen om 

een saai mondkapje te kopen. Maar je kunt ook even naar 

Marijke gaan van Tegendraads Breimode. De keuze is reuze! 

De mondkapjes zijn verkrijgbaar in vele kleurtjes en printjes. 

Hiermee loop je er trendy, hip en stoer bij! Uiteraard zijn dit 

geen medische mondkapjes. Momenteel is Tegendraads 

Breimode alleen op afspraak geopend: 0652005893 

 

De Vereniging Oudemirdum Bruist heeft helaas moeten besluiten dat het nog niet mogelijk 

is om zomeractiviteiten te organiseren. Het spijt de VOB zeer, maar de nabije toekomst is 

nog te ongewis. Toch hopen we dat iedereen een mooie zomer mag hebben, dat de 

maatregelen snel verlicht worden en dat we vooral gezond mogen blijven!! 
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …  

Hoe moeilijker hoe meer inzendingen lijkt het wel! Wat leuk dat er zoveel Oudemirdumers 

op speurtocht naar Jaap Aap zijn geweest. Met alle beren voor de ramen raak je soms best 

even afgeleid, maar het was onder andere Meta Kramer gelukt om Jaap Aap zijn locatie te 

spotten. Ze woont dan ook niet zo ver van het 

paadje tussen de Roune Leane en de Jan 

Schotanuswei waar Jaap Aap op het paaltje zat. 

 

Waar ligt Jaap Aap dit keer in het groen te chillen? 

Waag een gokje en wie weet komt het suikerbrood 

naar je toe!  

 

Wat moet je doen? 

Speur op waar in Oudemirdum de foto gemaakt is 

en stuur het antwoord in een mailtje naar 

pompebled@oudemirdum.nl of per post aan 

iemand van de redactie. Zet hierop duidelijk je naam 

en adres (anders weten we natuurlijk niet waar we 

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

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Terugkijken  
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Een kijkje binnen bij Bos en Meerzicht in Corona tijd 

Ten eerste hoop ik dat het u allen goed gaat en het Covid-19 verre van u is gebleven. Bij ons 

in Bos en Meerzicht zijn er geen besmettingen en ook geen verdenkingen van besmetting. 

De afgelopen weken bleven er soms medewerkers thuis nadat we samen goed hadden 

doorgepraat waar mogelijk een risico zou kunnen zitten op besmetting. U kunt hierbij 

denken aan ziekte in het gezin, een partner die in aanraking is geweest met een mogelijke 

besmetting. We zijn hier heel scherp op en maken hierin weloverwogen keuzes. 

 

De sfeer in het huis is goed en we doen 

wat we kunnen om elke bewoner goed 

te blijven zien in zijn of haar behoeftes 

en gevoelens en hebben daar aandacht 

voor. Intern hanteren we uiteraard niet 

de 1,5 meter want juist die arm om 

iemand heen is met regelmaat nu nog 

veel belangrijker. We hebben oog voor 

het gemis en het verdriet, om het niet 

zien van kinderen en familie, we 

troosten en we luisteren. Er is veel 

gezamenlijkheid in de huiskamer met 

volop activiteiten of gewoon met elkaar 

een bakje koffie doen. We hebben een 

ezoekersrui te i  de or  a  ee   
te thuisje  dit is aar te rede heid a  
onze bewoners maar het is toch zo 

anders dan het werkelijke contact. We missen ook de aanloop van families en vrienden van 

Bos en Meerzicht. Juist de gastvrijheid en een welkom zijn voor een ieder is zo typerend 

voor Bos en Meerzicht en met een gesloten deur is dat nu toch echt wel even anders. 

Inmiddels mogen wij voorzichtig aan weer over gaan tot het opnemen van nieuwe 

bewoners en vanaf juni ook weer voor het zorghotel.  

 

Voor april hadden we een feestelijke opening staan van 

onze nieuwbouw appartementen de Staetige Dames  

welke gerealiseerd zijn in de tuin van Bos en Meerzicht. 

Door het Covid-19 crisis hebben we dit niet kunnen 

vieren en we zijn allang blij dat inmiddels de 

werkzaamheden toch afgerond konden worden. Deze 3 

buitenappartementen zijn duurzaam gebouwd en hebben 

geen gas maar een warmtepomp, vloerverwarming en 

zonnepanelen. De stijl is Scandinavisch en zeer vooruitstrevend wat betreft het type 

woningbouw voor ouderen. We zijn er heel tevreden mee en de eerste bewoonster is er 

onlangs gehuisvest. We hopen u snel weer welkom te mogen heten in Bos en Meerzicht en 

als het weer kan zal er een open middag georganiseerd worden. Groetnis namens alle (48) 

medewerkers van Bos en Meerzicht, Debby Nota Directeur/eigenaar
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Verhuizen naar Oostenrijk en eigenaar 

worden van een appartementencomplex. 

Het is best een grote stap voor ons. Familie, 

vrienden en ons sociale leven in het mooie 

Oude- en Nijemirdum achterlaten om iets 

compleet nieuws op te zetten in Oostenrijk. 

Toch was het onze grote droom! Het begon 

medio september 2018 voorzichtig met wat 

zoeken op internet. We kwamen hierdoor in 

contact met een Nederlander in Oostenrijk. 

Hij zocht voor ons geschikte woningen die 

wij dan later konden bezichtigen. In 

augustus 2019 vonden we eindelijk ons 

droomhuis in Oostenrijk!  

Wij zijn Erwin 

Rienstra en 

Minke Roosma. 

Sinds oktober 

2019 wonen 

we niet meer in 

Oudemirdum, 

maar in 

Oostenrijk. Om 

precies te zijn 

in Bad 

Kleinkirchheim, 

Karinthië.  

We hebben 

hier een appartementenhuis gekocht met  

5 appartementen voor de verhuur en een 

beheerderswoning voor ons zelf. Bad 

Kleinkirchheim is een dorp gelegen in het 

dal dat voorzien is van een warmwaterbron 

in de grond.  

Hierdoor bezit het dorp 2 thermaal baden. 

Zomers is het er erg druk vanwege de vele 

wandel- en fietsmogelijk-heden en winters 

is alles gericht op de wintersport. Het 

skigebied behelst ongeveer 100 km aan 

skipistes en mag zich rekenen tot de grotere 

skigebieden van Karinthië. Hiermee voldoet 

het gebied aan onze voorwaarde dat het 

zowel zomer als winter toerisme biedt.  

 

Begin oktober is gelijk de sloophamer in 2 

appartementen gegaan. Deze waren sinds 

de bouw van het huis (1960!) nog nooit 

gerenoveerd. Deze zijn compleet vernieuwd 

en zijn nu van alle gemakken voorzien. De 

appartementen zijn midden februari 

opgeleverd, waarna ze ook gelijk in de 

verhuur zijn gegaan.  

Dit liep allemaal erg goed tot . . . . . . de 

corona-crisis er tussen kwam. Vrijdag mail 

gehad a  de plaatselijke VVV, Vanaf 

maandag gaat het hele ge ied op slot . Dit 

kwam ons uiteraard erg ongelegen als 

startende ondernemers, maar we zagen het 

wel een beetje aankomen. Wat positief 

voor ons was, is dat we april sowieso al 

gesloten zouden zijn in verband met de 

renovatie van ons eigen huis. We gingen 

dus eige lijk maar  twee weken eerder 

dicht. Hoe het zich verder zal ontwikkelen 

weet niemand. Op moment van schrijven 

(midden april) worden de maatregelen hier 

in Oostenrijk langzaam wat versoepeld en 

gaan de winkels weer open.  

  

https://berghaus-traumblick.nl/
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Voor de zomer hebben we reeds veel 

boekingen, dus we hopen dat we begin juli 

weer los kunnen met de verhuur. Het blijft 

afwachten, maar de kans is natuurlijk best 

groot dat ons eerste zomer seizoen minder 

goed zal verlopen dan gepland. Desondanks 

zitten we hier op dit moment goed op onze 

plek en hebben het, ondanks de Corona 

omstandigheden, uitstekend naar onze zin. 

Het klimaat is heerlijk en de mensen zijn erg 

behulpzaam, open en minder overhaast/ 

gestrest dan in Nederland. Dit heeft echter 

ook een keerzijde.  

Een internet bestelling laat hier zomaar een 

week op zich wachten en dat moet erg 

wennen.  

Uiteraard is het voor jullie als 

Oudemirdumers mogelijk om je vakantie bij 

ons door te brengen. Graag zelfs! Interesse? 

Bezoek onze website: www.Berghaus-

Traumblick.nl of stuur een mail: 

info@berghaus-traumblick.nl of bel ons: 

+31615540524. 

Een zonnige groet vanuit Bad 

Kleinkirchheim en wie weet tot ziens! 

Erwin en Minke Rienstra 

 

Fan de Snypsnaren 
Bêste freonen fan de Snypsnaren, It Coro afirus hat ek s troffe  êrtro h t y de 
foarstellings yn maart net troch gean litte koene. As ploech hawwe wy oerlis hân oer hoe no 

fierder. Y  fer â  ei de aatregels dy t de krisis ei hi  ei ri gt, ha e y 
spitigernôch beslute moatten it toa ielstik De kat y  de kelder  defi ityf et tro hgea  te 
litten.  

Nei alle ynspannings fan it repetearjen, dekôrbouwen en klean útsykje is 

it ôfsizzen fan de foarstellings foar de toannielclub fansels in bittere pil. 

Ferskate kosten binne makke en de ynset  op de repetysjejûnen wie eins 

foar neat... Alteast net foar in moaie toanielopfiering yn 2020. Earder 

ha e y fia Fa e ook oa j  dat de i ske  dy t al i  kaartsje ko ht 
ha e, dizze y ruilje koe e foar i  kaartsje foar de foarstelli g dy t letter 
fa  t jier plak fi e soe, ar dat giet o et ear op. Dêro  olle y ji  
de opsje biede om it betelle bedrach fan de kaart(en) werom te krijen. Ek 

kinne jim derfoar kieze om, as jimme it misse kinne, it bedrach fan de kaart(en) te donearjen 

oan De Snypsnaren. Yn dit lêste gefal betankje wy jimme hertlik foar de stipe en hoege jim 

fierder neat mear te dwaan, de kaart(en) binne ommers al betelle.  
 

Wa ear t ji  it jild graa h ero  ha e olle, ki e de ko hte kaart e  ero stjoerd 
wurde nei ús ponghâlder Tjalina Bokma (Alde Buorren 5, 8567 LG Aldemardum). Yn de slúf 

dogge jo de kaart(en) en in bryfke 

mei jo namme en 

bankrekkennûmer. Wy soargje 

derfoar dat it jild sa gau mooglik 

werom stoarten wurdt op jo 

rekken.  
 

Foar no hoopje wy dat jimme 

foarsichtich binne en foaral sûn 

bliuwe, sadat wy jimme oar jier 

hooplik wer útnoegje kinne foar 

ús foarstellings! De Snypsnaren

http://www.berghaus-traumblick.nl/
http://www.berghaus-traumblick.nl/
mailto:info@berghaus-traumblick.nl
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Puzzelcompetitie 2020 

Beste puzzelaars, het puzzeljaar 2020 is weer begonnen. Ondanks de vervelende tijd waarin 

we nu leven, hebben we weer veel inzendingen ontvangen. Ook deden er een aantal nieuwe 

deelnemers mee. Bedankt daarvoor!  
 

Omdat Algemene Ledenvergadering niet door kon gaan, hebben we de prijswinnaars van de 

puzzelcompetitie 2019 persoonlijk de prijzen gebracht. De volgende deelnemers hebben we 

blij gemaakt: voor de kruiswoordpuzzel: 1. J. Bouma - Stegenga, 2. J.C. Pels en 3. A. Keulen - 

de Vries. Voor de Sudoku zijn dit: 1. K.L. van Ommen, 2. I. Rienstra en 3. H. Walinga - 

Folkertsma. 
 

De oplossing van de Lente Kruiswoordpuzzel is: BLADKEVER . De oplossing van de Sudoku 

staat op de pagina hiernaast. Veel puzzelplezier toegewenst deze zomer! De redactie 
 

De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2020 

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 

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 K. 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 2020  

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 

Mevrouw H. Ottema 

De heer P. Plantinga 

Mevrouw J. Reinsma - Spijker 

De heer I. Rienstra 

De heer B.J. Smink 

De heer P. Strikwerda 

Mevrouw B. de Vries 

Mevrouw H. Walinga - Folkertsma 

Mevrouw G. Witteveen 

 

 

LET OP – LET OP – LET OP – LET OP – LET OP 

Samen met Jelle Twijnstra is besloten dat de oplossingen niet langer bij hem ingeleverd 

worden. Ons redactielid Linda heeft daarom vanaf nu haar brievenbus beschikbaar gesteld 

voor de oplossingen. De oplossingen vanaf deze keer kunnen worden ingeleverd tot  

1 augustus 2020 bij: Linda Quak; De Brink 22; 8567 JD Oudemirdum.  

Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl 

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Lente Sudoku 

   

   

 

 

 

Uitslag kleurplaat 
Super dat er zoveel kleurplaten,  

wél 17 stuks, zijn ingeleverd bij  

Leeuwenkamp Bloemsierkunst &  

Woondecoratie.  

De prijswinnaars zijn deze keer: 

0 – 4 jaar: Melle Dijkstra 

4 – 8 jaar: Age Walinga 

8 – 12 jaar: Hendrik Kruidbos  

 

De kleurplaat uit dit zomerboekje  

kun je inleveren bij Tegendraads  

Breimode. Deze kleurplaat vind je  

in het midden van dit boekje.  

Veel kleurplezier! De redactie 

 

 
 

     

  

 

 
 

 

4 7 5 6 8 1 9 2 3 

1 2 3 9 4 5 8 6 7 

8 9 6 3 2 7 5 1 4 

6 8 9 5 3 2 4 7 1 

3 4 7 1 9 6 2 8 5 

2 5 1 4 7 8 6 3 9 

5 1 2 7 6 9 3 4 8 

9 6 4 8 1 3 7 5 2 

7 3 8 2 5 4 1 9 6 
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ZOMERPUZZEL 2020 (5 punten) 
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Nijs fan it doktershûs Koudum/Wyckel 

Er wordt in deze tijd veel waardering uitgesproken voor de zogenaamde essentiële 

beroepen. Dat vind ik een heel mooi gebaar. Maar is niet iedereen essentieel? Als opa of als 

oma met de wijsheden van de jaren, als kind met de toekomst voor zich, als buur of als verre 

vriend, als broer of zus, als vader of moeder, als partner of collega. Eenieder van ons heeft 

een rol te vervullen in relatie tot anderen. 

 

Eerder had ik de hoop dat het coronavirus een beperkte impact zou hebben. Inmiddels 

leven we in heel andere tijden en zijn we op weg naar een nieuwe realiteit. Hoe die nieuwe 

realiteit eruit zal zien weten we nog niet, maar dat de wereld (voorlopig) niet meer wordt 

zoals het was, dat weten we zeker. Het zijn onzekere tijden, waarin de dreiging van het virus 

onze hele maatschappij in gijzeling heeft. We zijn nu zoekende hoe op een verantwoorde 

manier uit de benarde positie te komen. Het vergt enorm veel veerkracht en flexibiliteit van 

iedereen van ons. Van jong tot oud, van maatschappij tot individu, van ondernemer tot 

werknemer, van werkzoekende tot gepensioneerde en ga zo maar door. Als je geen gezin 

om je heen hebt, als je financiële onzekerheden hebt of als je lichamelijke of psychische 

tegenslag hebt is de veerkracht en flexibiliteit beperkt. Daarom hebben we elkaar des te 

harder nodig, al is het op gepaste afstand. En we zien dat gelukkig ook gebeuren. 

Individualisme maakt plaats voor gemeenschapszin, hulpvaardigheid en solidariteit, iets 

waarmee Fryslân met haar mienskip altijd al voorop liep. Laten we hopen dat de mooie 

initiatieven die nu ontstaan niet vervliegen als het coronavirus verslagen is. Maar zo lang het 

virus rondwaart, moeten we geduld hebben, ons aanpassen en onze zorgen delen.  

 

Ook wij zijn zoekende hoe onze praktijk in de anderhalve meter maatschappij in te richten. 

Dat is een logistieke uitdaging, want we moeten onder andere zien te voorkomen dat er te 

veel mensen in de wachtkamer plaats nemen of in de rij voor het afhalen van medicatie 

staan. Waar laagdrempeligheid een kernwaarde van de huisarts is, leidt dat nu dus tot een 

aantal problemen. Samen met het hele team werken we er hard aan de zorg toch zo goed 

mogelijk te leveren. Aangezien de coronatijd ook het zorglandschap totaal heeft veranderd 

zijn oude zekerheden vervlogen. Dat heeft er voor een aantal van onze jonge collega 

huisartsen in de praktijk toe geleid dat ze 

de keuze hebben gemaakt zich elders in 

de provincie te vestigen. Gelukkig zijn er 

ook nu nog huisartsen die juist kiezen 

voor een plek bij ons, wat meer op 

afstand van de stad in de mooie 

zuidwesthoek. Voor de zomervakantie 

hebben we zelfs een dokter uit het 

westen van het land aangetrokken die 

overweegt de stap naar Friesland te 

maken. Hopend dat het nieuwe normaal 

snel vertrouwd zal zijn en met de 

nadrukkelijke boodschap dat het hele 

team van onze praktijk voor u klaar staat. 

Dokter Bakker  
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Van Sy randy’s Vogelpark naar Sy randy’s Speel- en Natuurpark 

De verhuizing van het park, van de ene kant naar de andere kant van Oudemirdum is bijna 

voltooid.  

De familie Sybrandy heeft in april 2019 het moeilijke besluit genomen om het 55 jaar oude 

park te sluiten en de attributen en speeltoestellen te veilen, nadat het park al een aantal 

jaren zonder resultaat, te koop had gestaan. Maar de veiling ging niet door omdat Sjerp 

Jaarsma het park niet voor de regio verloren wilde laten gaan en daarom met het idee 

kwam om het park over te nemen. Na veel overleg achter de schermen en met financiële 

hulp van veel donateurs en een lening van gemeente de Fryske Marren, kon in februari 2020 

worden begonnen met de werkzaamheden. Er wordt met man en macht hard aan gewerkt.  

Het bijna lege park nabij Rijs 

 

Het nieuwe park in opbouw 
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Simon en Rienk Sybrandy met Sjerp Jaarsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

“y ra dy s Geest  zal in het park blijven ronddwalen, 

niet alleen door de naam, maar ook doordat Simon  

en Rienk Sybra dy  eehelpe  et op ou e  o  hu   

park op de plandatum van 1 juli 2020 de deuren weer te kunnen laten openen. 

School- en 

dorpsreünie 2021 
100 jaar Christelijke 

Basis School in 

Aldemardum en de  

5-jaarlijkse 

Aldemardumer reünie 

 

De commissies zijn al 

druk bezig om de 

reünie te organiseren. 

De datum is al geprikt 

en wel op zaterdag 

29 mei 2021. 

 

Ook de commissies 

worden geplaagd door 

de corona-crisis. De 

organisatie staat 

hierdoor op een laag 

pitje. 

De reüniecommissies 
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De Grintfisker 

Door Fred Woltjer - Toen er rond 1980 in Oudemirdum weer behoefte was aan woonruimte, 

moest er ook nagedacht worden over namen voor de nieuwe straten. De adviescommissie 

straatnaamgeving kwam met het voorstel de straten namen te geven van oude beroepen. 

Het college van B & W en de Raad namen dat voorstel over. Zo kwamen er in Oudemirdum 

straatnamen als Lysterfanger, Stobberoeier, Ikebosker en Grintfisker.  

 

Maar wat was eigenlijk een "Grintfisker"? Voor de 

kust van Gaasterland lag veel grind. Dat grind was 

aangevoerd door de ijsmassa's tijdens de laatste 

twee ijstijden. In de periode tussen 1900 en 1933 

waren er vissers in Gaasterland die naast het echte 

vissen zich bezig hielden met het opvissen van grind. 

Voor hen was dat een bijverdienste in visarme tijden, 

of in tijden van overbevissing. (Dat laatste bestond 

toen ook al.) Harmen Kouwenhoven, toentertijd de plaatselijke veldwachter van 

Oudemirdum, had een lijst opgesteld met vissers woonachtig te Oudemirdum: Hielke en Jan 

Schots, Wiebren Visser, Lucas van Dijk , Hendrik en Aant Bakker, Hendrik Zandstra, Inne 

Boukes de Vries. Mogelijk hielden enkele van deze vissers zich naast hun vaste beroep zich 

ezig et gri tfiskje . I  ee  afle eri g a  Doe t pake o h fei t ie  staat I e Boukes 
de Vries met name genoemd als grintfisker.  

 

De vissers sleepten met hun netten over de grintbanken die achter en aan weerszijden van 

de Zeefennen en van het Klif lagen. Ook met de spa werd het grind in de schouw, een boot, 

geschept. Van de vroege ochtend tot de late avond stonden ze met hun lichaam in vrij diep 

zeewater en gunden zich nauwelijks tijd om te eten en te drinken. Het was dan ook geen 

wonder dat ze last kregen van reumatische aandoeningen. Als er genoeg grind verzameld 

as, ra hte  ze de a gst aar ee  grote gri d ak. )o  ak sto d egi  jare  90 a  de 
vorige eeuw nog aan de Sânfeartsdyk, vlakbij de Liemerige Wei. Van daaruit werd het grind 

verkocht aan beton- en timmerfabrieken. Verder werd het grind ook gebruikt voor het 

onderhoud van de balsteenwegen en dijkverzwaring. De financiële afwikkeling rond de 

grindopbrengst werd in 1911 verzorgd door wethouder jhr. Frederik Christiaan van 

Swinderen. Daarnaast was hij o.a. ontvanger van de zeedijkscontributie ten behoeve van het 

aters hap )e e  Griete ije  e  de “tad “lote . Deze contributie was bestemd voor het 

onderhoud van de dijken, wat o.a. gebeurde met grind. Vandaar zijn link met de grintfiskerij.  

Na het gereedkomen van de Afsluitdijk (1932) is het grintfiskjen 

verdwenen. Doordat er geen eb en vloed meer was, vond men steeds 

minder grind voor de kustlijn van Gaasterland. Nadat de visserij zelf ook 

weinig tot niets meer opbracht - o.a. door het wegvallen van de ansjovis, 

een zoutwatervis, zochten de vissers hun heil in andere beroepen. Velen 

kregen bij voorrang de kans op een baan bij de gemeente. 

Bronnen: LC 30 nov 1929, Archieven gemeente Gaasterland Fedde de Vreeze, de 

Hepkema 22 jan 19. Cultuur historische IJsselmeerbiografie 2017. Adeldom 

verplicht/Rodenhuis, Kingma.  

 

Waterschap ‘Zeven 
grietenijen en de stad 

Sloten’ 
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Van de sportvereniging 

Beste leden, vrijwilligers, sponsors, ouders, donateurs en verdere dorpsbewoners, 

Ook als sportvereniging NOK werden wij net als alles en iedereen halverwege maart jl. 

geconfronteerd met het coronavirus. Van de ene op de andere dag waren de sportvelden, 

de sporthal, de tennisbanen en de kantine gesloten en verboden gebied. De maatregelen in 

de aanpak van het virus hebben ook bij ons veel impact; sportief voor de leden, voor 

iedereen op het sociale vlak, maar ook financieel voor de SV NOK. 

 

Momenteel is het zo dat de jeugd tot 12 jaar weer op een gedeelte van één sportveld onder 

begeleiding mag sporten. Dit allemaal wel zonder het gebruik van de kleedkamers, de 

ouders mogen niet aanwezig zijn en de kantine moet ook de deur op slot houden. Voor 

iedereen vanaf 12 jaar geldt ook dat er weer onder begeleiding gesport mag worden, alleen 

moeten zij zich daarbij aan de minimale 1,5 meter afstand houden en aan de overige 

genoemde regels. Dit kan door te tennissen op de tennisbanen en op het aangewezen stuk 

voetbalveld. Vanaf halverwege juni zal de gemeente alle voetbalvelden helemaal afsluiten 

voor het onderhoud dat zij hieraan plegen in de zomermaanden. 

Het is een onwerkelijke situatie waarin we 

verzeild zijn geraakt. Iets wat we tot maart 

niet zelf hadden kunnen bedenken, maar 

hopelijk is het allemaal tijdelijk en kunnen we 

na de zomer allemaal weer volop op alle 

locaties op de manier gaan sporten zoals we 

dit gewend waren. 

We hopen dan ook tegen die tijd iedereen 

gezond en wel weer terug te zien. Tot die tijd 

is het belangrijk dat we samen onze verantwoordelijkheid nemen. Pas goed op jezelf en op 

je o ge i g, da  slaa  ij o s er et z  alle  doorhee . 
Hoofdbestuur SV NOK, afdeling voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis  

OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP 

Beste dorpsbewoners, 

Zoals jullie vast wel hebben gezien zijn er 

op initiatief van Plaatselijk Belang en de 

VOB, op De Brink een drietal fraaie 

bloembakken geplaatst. Wie zou er zorg 

voor willen dragen dat de planten in de 

bakken regelmatig water krijgen? Meld u 

aan bij Plaatselijk Belang.
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MFC it Klif 

Hallo lezers, Het is stil in het dorpshuis, vanaf 15 maart kwam er een abrupt einde aan alle 

competities door het coronavirus, dus geen afsluitende avond bij het dammen en 

klaverjassen en geen kampioensfeestjes bij de volleybal. Het snackpunt was gelukkig nog 

wel voor afhaal geopend en per 1 juni mogen we weer gasten ontvangen hetzij onder 

strenge voorwaarden. Wat betreft het verenigingsleven moeten we er voorlopig vanuit gaan 

dat er per 1 september weer gestart kan worden. 
 

De activiteiten kalender blijft dus deze zomer leeg. Dus jammer genoeg geen zo er i go s 
de dames van de organisatie stuurden het volgende bericht: 
 

"Gezien het corona-virus en het verbod van samenscholing van groepen (we hebben 

gemiddeld 175 mensen), kunnen we helaas de zomerbingo's niet door laten gaan. Het is 

momenteel nog niet duidelijk genoeg hoe de voorwaarden tegen die tijd zullen zijn. Ook het 

inkopen van alle prijzen kan door het virus niet zoals in andere jaren momenteel gedaan 

worden. We vinden het als Bingodames heel erg jammer om het dit jaar niet te kunnen 

organiseren, maar hopen de bingo's in het najaar weer op te kunnen starten." 
 

Deze zomer zien we u graag terug voor een lekker ijsje of heerlijke snack. Mocht er thuis iets 

te vieren zijn wij kunnen u geheel ontzorgen als Akse s Catering: van lunches tot warm en 

koud buffet of een heerlijke barbecue. Heeft u vragen? Bel gerust met Henk. 
 

Wij zien u graag binnenkort in het MFC. 
Uw gastheren Geert en Henk 0514571424 / 0645424507 

 
Buurtvereniging Buorrenhoeke in actie 

tegen de eikenprocessierups in hun buurt! 
Een groot aantal vogels vindt de 

eikenprocessierups helemaal niet 

vervelend. Dit komt omdat zij hem graag op 

eten. Vogels hebben een ingenieuze manier ontwikkeld om de 

rups te ontdoen van zijn brandharen. Naast de koolmees eten o.a. ook de pimpelmees, de 

spreeuw en de zwarte mees deze vervelende rups graag. De koolmees is daarom in 

Nederland inmiddels uitgegroeid tot een symbool in de natuurlijke bestrijding van de 

eikenprocessierups. Ook in Oudemirdum zagen we de afgelopen jaren het probleem van 

deze vervelende beestjes steeds groter worden. 

Tijd voor actie, zo dachten een aantal bewoners 

van de Alde Buorren, de Brink en een klein 

gedeelte van de Jan Schotanuswei! Er staan in 

deze hoek ruim 30 Eiken. Buurtvereniging 

Buorrenhoeke vroeg voor hun buurt subsidie aan 

bij de Gemeente Fryske Marren. Van de subsidie 

zijn materialen zoals hout en verf gekocht en met 

de hulp van en een paar handige handjes uit de 

buurt zijn er begin maart ruim 20 vogelhokjes gemaakt en geplaatst. En met succes! De 

eerste koolmezen zijn al gesignaleerd! 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.ad.nl/amersfoort/baarn-gaat-jeukrups-met-vogelhuisjes-te-lijf~a9ea54ab/&psig=AOvVaw3Vq4wtpOc0DIuGuHNr4Ni7&ust=1588835987027000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjny8DZnukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/a28077953/eikenprocessierups-record-plaag-hardlopen/&psig=AOvVaw2TGJ77uwq7PIZ8DgH_1zC0&ust=1588836066167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCio-nZnukCFQAAAAAdAAAAABAD
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De Wâlikker klapt uit de s hool… 

 

Heropening school 

De Minister van Onderwijs had de meesters en 

juffen gevraagd er voor te zorgen dat het 

onderwijs doorging in de tijd dat de school 

gesloten was. Dat was een hele opgave voor 

de meesters en juffen, want de kinderen 

konden niet op school komen. In korte tijd 

hebben de leerkrachten onderwijs op afstand 

gerealiseerd. De school is vanwege het 

coronavirus acht weken dicht geweest. 

Het is een heel andere manier van werken en 

voor iedereen wennen, maar elke week 

werden er weer nieuwe mogelijkheden 

ontdekt. De school is erg trots op hoe het 

thuisonderwijs gaat, dit heeft voor een groot deel met de betrokkenheid en inzet van de 

ouders te maken. 

Op maandag 11 mei is de school weer voorzichtig open gegaan op halve kracht. Het is mooi 

om te zien hoe iedereen zich heel snel weet aan te passen aan de nieuwe situatie. Met 

looproutes in de school en vaste handenwasmomenten, lukt het prima om het onderwijs op 

school weer op te pakken. Er wordt weer samen gespeeld, geleerd en plezier gemaakt. 

 

Afscheid groep 8 

Voor de kinderen van groep 8 is het een rare afsluiting van hun basisschool tijd. Zoals het nu 

lijkt, kunnen er veel activiteiten niet doorgaan, zoals het schoolkamp. Voor de musical zijn 

de kinderen nog steeds aan het oefenen, maar het is nog de vraag of dit door kan gaan. 

Persoonlijk betekent het voor ons dat wij ook afscheid nemen van de Wâlikker, want wij 

hebben na dit schooljaar geen kinderen meer op de basisschool. Hiermee komt ook een 

einde aan het schrijven van een stukje voor het Pompeblêd. Wij geven het stokje door aan 

Linda Quak. 

 

Hartelijke groeten van Esther Hylkema en Anja de Jong  
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In de spotlight: Pastinaak 

Goede vervanger voor: Aardappels 

Wat is het? 

Pastinaak is een knolgewas en familie van de wortel. Daarnaast bevat het veel koolhydraten, 

dubbel zoveel als wortels en is daarmee geschikt voor mensen met ondergewicht. Echter, 

komen de suikers niet heel snel vrij door de hoeveelheid goede vezels die erin zitten.  
 

Waar is het goed voor? 

Versterkt de darmwerking en kan hiermee constipatie verminderen. Door de toegenomen 

passagesnelheid kunnen afvalstoffen als cholesterol afgevoerd worden.  
 

Wat kun je ermee? 

- Pastinaaksoep, stamppot van pastinaak of pasti aak-aardappelslaatje  

Recept: Pastinaak soep  

Wat je nodig hebt: 

- 1 ui, 1 knoflook en optioneel: stukje gember 

- 1 el kerriepoeder 

- 3-4 pastinaken in stukken gesneden 

- kokend water 

- peper en zout  

 

Hoe je het maakt:  

1. Fruit de ui, knoflook en gember in kokosvet met kerriepoeder. 

2. Voeg de gesneden pastinaak er aan toe. 

3. Vul de pan met kokend water tot de groente onder water staat. 

4. Laat 10 minuutjes koken. 

5. Voeg zout en peper toe naar smaak. 

6. Pureer in blender of met de staafmixer & geniet! Garneer met een beetje olijfolie. 

 

Fijne dag! 
Conny Hibma | Orthomoleculair Patissier  

Ontdek hoe je heerlijke lekkernijen maakt vrij van geraf. suikers, gluten en lactose! 

info@conjes-patisserie.nl | www.conjes-patisserie.nl | www.receptenblik.nl | @ConjesPatisserie 

 

Rachel Hibma | Toegepaste Psycholoog & Orthomoleculair Therapeut  

Informeert, inspireert en motiveert naar een gezonder, fitter & energieker leefstijl! 

info@foodyourthought.nl | www.foodyourthought.nl | @FoodYourThought.nl      

mailto:info@conjes-patisserie.nl
http://www.conjes-patisserie.nl/
http://www.receptenblik.nl/
mailto:info@foodyourthought.nl
http://www.foodyourthought.nl/
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Nieuws van Huisartsen Bakhuizen 

Het patiëntenportaal 

Sinds kort kunt u via onze website op het patiëntenportaal komen. Het patiëntenportaal is 

een beveiligde omgeving waar u online zaken kunt regelen. U kunt via dit portaal zelf 

afspraken inplannen. Dit is bedoeld voor een simpele, niet acute klacht. Ook kunt u online 

een vraag stellen, via een zogeheten e-consult. U krijgt bericht zodra uw vraag beantwoord 

is. Tot slot kunt u online gemakkelijk uw medicatie herhalen. Om u aan te melden dienen 

enkele stappen te worden genomen. Wij willen graag dat u persoonlijk langs komt om u te 

identificeren, zodat wij weten dat u echt de persoon bent die zich heeft aangemeld voor de 

koppeling aan uw patiëntendossier. Vanaf 1 juli 2020 kunt u inzage krijgen in een gedeelte 

van uw eigen dossier via dit patiënten portaal. U had altijd al het wettelijke recht op inzage 

van uw dossier, maar binnenkort is het verplicht voor de huisarts om dit online aan te 

bieden. Zo bent u beter geïnformeerd en hebt u beter inzicht in uw eigen gezondheid. 

 

Co-assistent 

Sinds januari 2020 werken wij mee aan het opleiden van artsen. Regelmatig zal er een  

co-assistent aanwezig zijn in de praktijk en met de spreekuren meelopen. Hij of zij zit in het 

laatste jaar van de opleiding en loopt stage op verschillende afdelingen in het ziekenhuis, 

maar ook in de huisartsenpraktijk. Deze stage wordt co-schap genoemd. De co-assistent zal, 

met uw toestemming, eerst zelfstandig het consult voeren, waarbij aan het einde van het 

consult de huisarts erbij komt. U wordt dus altijd gezien door uw eigen huisarts.  

 

Hartfilmpje en hartritme controleren 

Wij kunnen tegenwoordig hartfilmpjes maken in de praktijk. Dit doen wij bijvoorbeeld in 

geval van een hartritmestoornis, hartfalen, hoge bloeddruk of bij gebruik van bepaalde 

medicatie (zoals antipsychotica). Het hartfilmpje wordt doorgestuurd naar de cardioloog ter 

beoordeling. Het hartfilmpje is een momentopname. Indien u af en toe last heeft van 

hartkloppi ge , egraki ge  e /of duizeligheid da  zoude  e u ee  e e t re order  ee 
kunnen geven. Dit is een apparaat waarbij u, in geval van klachten, op een knop kunt 

drukken waarop het hartritme gedurende een minuut wordt vastgelegd. Zo kunnen we op 

het juiste moment de eventuele stoornis in het hartritme zien. 

 

De redactie ontving een oude 

ansichtkaart van Fokke en Ans 

Feenstra. Zij ontvingen deze op 

hun beurt in 1990 van een 

kennis. Op de ansichtkaart de 

Driesprong in Oudemirdum van 

ver voor 1990. Fokke en Ans 

wonen in Eindhoven, maar 

verbleven in een vakantiehuis 

aan de Beukenlaan waar ze it 

Pompeblêd lazen.  

Bedankt voor de kaart!! 

Skuniadyk 12, 8574 TR Bakhuizen 

T 0514 58 12 87 

info@huisartsbakhuizen.nl 

www.bakhuizen.huisarts-plus.nl 

mailto:info@huisartsbakhuizen.nl
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Kliflafjes

Nee, geen column over dat geniepige 

virusje dat al weken over de wereld waait. 

Iedereen is tegen de tijd dat dit 

Pompeblêd op de deurmat ligt wel 

behoorlijk corona-moe denk ik! 

Maar waar schrijf je dan over? 

Een column put uit de dynamiek die onze 

samenleving voortbrengt.  

En die dynamiek is weg, in een 

samenleving die opeens terug heeft 

geschakeld naar een jaren 50-versnelling.  

Of gebeurt er nog wel wat, in ons smûke 

dorpje? 

Jazeker! Een paar 

dorpsgenoten was 

het al een tijdje een 

doorn in het oog dat 

gehuchten als Balk, 

Harich, Koudum en 

zelfs Lemmer een 

eigen vlag hebben. 

Maar een 

Oudemirdumer vaan 

is er nog niet! 

Dus hebben zij de stoute schoenen 

aangetrokken en ons onvolprezen 

Plaatselijk Belang benaderd met een 

voorstel: 

Zou het niet leuk zijn om alle 

dorpsbewoners de kans te geven om dé 

vlag van Oudemirdum te ontwerpen? 

En om die uitverkozen vlag daarna te 

laten maken en te verkopen aan iedereen 

die grutsk is op Oudemirdum. 

Gelukkig stond ons Plaatselijk Belang ook 

positief tegenover dit voornemen, en zal 

binnenkort met de initiatiefnemers in 

overleg. 

Want het zou toch prachtig zijn als een 

straat kan vlaggen als er in hun straat een 

stel gaat trouwen, pake of beppe 100 jaar 

wordt of als er een scholier geslaagd is.  

Maar ook bij een overlijden kan een straat 

of buurt dan respect tonen door de 

dorpsvlag halfstok te hangen. 

En omdat eind mei 2021 de reünie van 

Oudemirdum gepland staat is dát 

natuurlijk helemaal een gelegenheid om 

de vlag te hijsen.  

Figuurlijk al, maar tegen die tijd hopelijk 

ook letterlijk! 

 

Dus hou dit Pompeblêd in de gaten en 

natuurlijk ook www.oudemirdum.nl. 

Want zodra de 

initiatiefnemers aan 

de slag gaan zal via 

deze twee kanalen 

worden 

gecommuniceerd 

over de 

ontwerpwedstrijd. 

Denk maar vast na 

over jouw vlag-

ontwerp. 

Wordt het een  

twee- of driekleur?  

Komen de bossen, de kliffen, de pomp, de 

zwerfkeien er in voor?  

Of zwarte kousen, bier en kites? 

Laat je maar gaan, want er is genoeg te 

bedenken wat symbool staat voor ons 

dorpje en waar wij stiekem best een 

beetje trots op zijn! 

En poets de vlaggenmast maar vast. 

Want onze Oudemirdumer vlag op een 

modderschip…dát kan natuurlijk niet!! 

Maar wat er ook gebeurt, ik hang de vlag 

uit als onze premier aangeeft dat het virus 

het land uit is. 

En hopelijk is onze dorpsvlag dan nog niet 

klaar.... 

 

Beste maar weer!!!! HL 

  

? 
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De Wyldemerk  
Vrije bewerking naar een getypt verslag van H. Twerda; 1904-1985 - door Harry Tollenaar 

Hendrik Twerda was van 1934 tot 1970 hoofd van de school in Bakhuizen. Daarnaast was hij 

alom bekend om zijn onderzoek naar de geschiedenis van Gaasterland. De Wyldemerk is nu een 

natuurgebied met o.a. een libellenreservaat bij Oudemirdum. De hieronder beschreven markten 

ontstonden in de 15e eeuw en rond 1900 kwam er een einde aan. 

 

Nu nog wat over de Wyldemerk zelf. Hoe is het daar jarenlang geleden aan toe gegaan?  

 

Op 6 zaterdagen rond Pinksteren was daar een weekmarkt. Het waren meest paarden, lammeren, 

en schapen die op de markt verhandeld werden. Vreemd genoeg veel minder koeien en varkens. 

In de zomer kwam de jaarmarkt. Volgens traditie op drie dagen, namelijk op 16, 17 en 18 

augustus. Later werd dat ingekort tot twee dagen op de eerste donderdag en vrijdag na Maria 

Hemelvaart, dus na 15 augustus.  

 

Op de eerste dag van de jaarmarkt werden de meeste zaken gedaan; vooral in paarden. Ik las 

ergens dat er in 1602 een man was die met één van zijn beide opgroeiende jongens waar hij voogd 

over was, naar de Wyldemerk reisde. Dat ging natuurlijk op een paard, want dat was in de tijd van 

slechte wegen met veel bochten, vooropgesteld dat er al wegen waren, de beste manier van reizen. 

In ieder geval beter dan te voet of met een schip. Het was een hele onderneming, maar het moest 

er toch van komen, want de jongen moest een paard hebben. Wie een beetje in goede doen was, 

kon immers niet zonder een paard. Je wou als jonge kerel natuurlijk wel eens van het erf af, 

tenminste wat verder dan tot de buren, maar zeker ook wel eens naar verre familie en naar de stad. 

Vandaar de verre en omslachtige reis naar de Wyldemerk. Op zondag van huis en op donderdag 

weer thuis met een gekochte bruine ruin van de Wyldemerk, gekocht voor 50 daalders en nog  

6 stuivers “wijncoop”, een drankje achteraf. Dus op zondag van huis en op donderdag weer thuis. 
En dat helemaal van Dronrijp naar De Wyldemerk en weer terug. (ongeveer 85 kilometer; nu heen 

en terug met auto in ongeveer een uur) Het reizen was destijds heel wat anders dan nu.  

 

De tweede dag was grotendeels bestemd voor de jeugd. Het was een “vrijersmarkt”, zoals men dat 
toen meestal al zei. Op beide dagen was het al één en al drukte. De harddraverij die er werd 

gehouden trok heel veel volk. En de prijzen konden er ook wel mee door. Zo werd er in 1808 een 

zweep uitgereikt met een zilveren montuur. De draaimolens, de kraampjes, de eetstalletjes en de 

tenten met de vlaggen in top brachten allemaal kleur en fleur. En dan niet te vergeten de “lieren”, 
een soort van draaiorgels, die je de hele dag kon horen. In de kramen en de eettentjes, met elkaar 

zo’n 20 á 30, kon je eigenlijk van alles krijgen. Er waren er bij waar je zelfs kon overnachten. Er 

waren ook kraampjes waar je kleren, schoenen, hoeden en petten kon kopen. Er waren er zelfs 

waar je gouden en zilveren voorwerpen kon kopen. Al sinds de 17e eeuw was het gebruik om op 

de Wyldemerk zilveren “snypsnaren” (snuisterijen) te kopen en die dan mee te nemen naar huis 

als herinnering voor later. Het een en ander legde de mannen van de zilverkramen geen 

windeieren. Daar weten, nu na zoveel jaren, de oude gildearchieven van Schoonhoven nog van te 

vertellen. In het stadje Schoonhoven werd al sinds lange tijd aan het smeden van zilver gedaan. 

Heel veel van wat daar gemaakt werd belandde op de Wyldemerk. Er was zoveel vraag naar, dat 

het regel werd als in Gaasterland de Wyldemerk werd gehouden, in Schoonhoven de knechten van 

de zilversmeden door de bazen werden getrakteerd. Het kon er wel even van af.  

 

En dan waren er natuurlijk de tentjes waar jenever werd getapt. Iedereen die een “healfearnstje” 
(een deciliter) jenever kocht, kon er een pijpje van kalk, een jeneverpypke, gratis bij krijgen. Met 

één van de smeulende turven die hier en daar op de grond lagen, werden de pijpjes aangestoken.  
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De jongedames werden getrakteerd op boerenjongens, rozijnen op brandewijn met suiker, in 

tinnen brandewijnkopjes. Ze lepelden het op met een tinnen lepel, die van de ene proefster op de 

andere overging. Dan was er ook nog de “grietmanstent”. Die tent was voor de grietman, lange 
tijd Mynheer van Swinderen, samen met zijn raadsheren, maar ook voor de Balkster dominee en 

de pastoor. En ook nog voor de drie politieagenten. De Gaasterlanders noemden de heren de drie 

evangelisten, omdat ze als voornaam Marcus, Lucas en Johannes hadden. De drie mannen 

moesten erop toezien dat niemand van de (bluisterige) luidruchtige jongelui al te gek begon te 

doen. Zo nu en dan werd er voor de agenten wat bier gebracht zodat ze de hele dag in staat zouden 

zijn om hun moeizaam werk te kunnen verrichten. 

 

Op de tweede dag kwamen de jongelui van heinde en ver opzetten. Voor de eettentjes en de 

kramen werd dit een hoogtepunt. Een dag die er wezen mocht, want op zo’n dag waren de 
jongelui niet zuinig op hun beurs. Hoe lang hadden ze er ook niet voor gespaard? Het hoogtepunt 

die dag was de verkiezing welk paartje deze keer de koning en koningin van de Wyldemerk zou 

zijn. Als de bekendmaking voorbij was dan ging het bijna in optocht naar één van de grote tenten. 

Daar werd het Koninklijke paar op een verhoging van graszoden, hun troon, gezet. Iedereen moest 

nu een offer brengen voor de koning en de koningin van de Wyldemerk. Wie te voet was 

gekomen kwam er met een dubbeltje vanaf. Wie met het rijtuig was gekomen moest twee 

dubbeltjes betalen. En wie dat niet wilde, welnu die ging het water in. Voor al die dubbeltjes werd 

brandewijn met boerenjongens gekocht. In een grote tinnen kan werd dit door een paar jongens 

rondgebracht bij de rij offerbrengers. Zij zaten op banken van graszoden tegenover de verhoging 

waarop het Koninklijke paar zetelde. Met een houten lepel schepten de jongens de drank uit de 

kan en hielden die de gasten voor die er dan een hapje van mochten nemen. Wie een te grote hap 

nam, kon er op rekenen dat ze daarna, als de lepel weer voorbij kwam, werden overgeslagen.  

 

Er was nog veel meer. 

Allereerst was er Albert Bakker, de zanger, die samen met zijn vrouw die hem begeleidde, veel 

volk trok. “Het vrouwtje van Stavoren”, het verhaal van “Gerrit Sipkes de Jong, die meteen het 
bed uitsprong” en de vreemde historie van “De bloedige strijd van de zeven meisjes om de broek 
van de bakker” stonden steevast op het programma. Verder waren er ook Gaasterlandse 

spookverhalen zoals “De witte vrouw van de Spookberg”, “De man zonder hoofd”, “De 
goddeloze boer van Mirns” enzovoort.  
 

Dan was er Doaris de waterspringer. Die Doaris, een heel vreemde man, smeet zijn vrouw zo 

maar van de Kippenburger brug af, de Luts in. En zie, dan sprong hij het mensje direct achterna, 

spartelde dan wat rond in het water en bracht haar dan eindelijk, snuivend als een bruinvis, met 

een hoop spektakel weer op de wal. Zijn vrouw? Nee hoor, een grote strooien pop die hij 

vrouwenkleren had aangetrokken. En dan waren er bijna elk jaar Simke en Stiné, het Eskimopaar 

dat de ene rauwe vis na de andere zo maar naar binnen werkte. En hoe meer de omstanders ervan 

griezelden, hoe meer ze hun best deden.  

 

Ja, wat was er, gezien de tijd, nu eigenlijk niet?  

Als de zon al aardig onder ging, kwamen de bolderwagens, hout op hout, en haalden de jongens 

en de meisjes op. Die uit de Westhoek gingen naar Rijs, die uit de Oosthoek naar Balk. En daar 

werd dan het plezier voortgezet tot ver in de nacht. Op de Wyldemerk bleef er na een paar dagen 

niets anders over dan tafels en banken van graszoden. Het was er dan eenzaam en verlaten. Tot 

het volgende jaar augustus. Dan werden opnieuw de tenten opgebouwd, dan stond de vlag er weer 

in top. Een nieuwe Wyldemerk met haar fleur en plezier, maar ook met haar drank en vechterij, 

kon weer beginnen. 
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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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+/- 1968 de bolstiennen by it heech, hjir kinst al sjen dat der romte makke wurdt foar de nije dyk.

It Huningspaed.

Foto’s en tekst: Rommert      

2020       

+/- 1968  it ein fan it Huningspaed by “Hoeve Spitsbergen”.

2020       

It Huningspaed sa at it wie, foar dat de dyk Aldemardum – Murns der yn 1968 / 69 kaam. It 
earste stik by it heech op bestie út bolstiennen en dernei wie it in sânpaed oant 
“Hoeve Spitsbergen”, fierder koene jo net. At jo dû fan Aldemardum nei Murns woene dan 

moasten jo oer Riis en dan troch it Rysterbosk as oer it Bakhúster heech.


