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Nijs út en oer Aldemardum



De Wasknijper

“Wolken, buien en motregen”: denkt de wasknijper aan de lijn,
een zacht briesje met wat zon, dat zou pas heerlijk zijn.
‘k hang hier nu al tijden, verkleumd, ijskoud en nat,
de anderen liggen lekker binnen, in de grote knijper zak.

Al dagen hang ik hier te niksen, geheel doelloos en alleen, 
geen luier, zakdoek of overhemd hou ik vast, of hangt er om me heen.
dacht zonet nog: “t’ is toch maandag, dan doet iedereen vaak de was,
maar toen begonnen de klokken te luiden... 
’t is dus niet maandag maar… zondag pas”.

Alle andere knijpers, liggen binnen, lekker warm en droog
en ik hang hier nog steeds alleen … vlak bij de rozenboog.
hoelang zal dit nog gaan duren, zonder kleding of vertier,
alleen de mussen en de mezen houden me gezelschap hier.

Plotseling gaat de achterdeur open… komt daar iemand aan?
ja! het is een meisje en zij blijft bij de waslijn staan.
ze pakt de knijper vast en haalt hem voorzichtig van de lijn,
ohhh… zalig, denkt hij verrukt, dit voelt toch echt heel fijn.

Het meisje en de knijper gaan samen naar de schuur,
daar pakt zij een roze fietsje, bij het handvat aan het stuur.
ze loopt ermee naar buiten, de knijper in haar hand ziet niets,
“waar gaan we toch naar toe”: denkt hij, wat wil ze met mij en die fiets…

Ze zet haar fietsje tegen het huis, “en nu”…?: denkt de knijper toch eventjes bang,
dan knijpt ze een stukje karton aan hem vast 
en het geheel weer vast aan een stang.
het meisje stapt gauw op haar fietsje en rijdt dan snel in het rond,

prrr…prrrrr…zegt de knijper heel luid, met het kartonnetje in zijn mond.

Dus heb jij een fiets, een knijper en een stukje karton,
zet ze bij je wiel vast, dan weet je gelijk… dat Mevrouw Vulpen dit niet zomaar 

verzon.

Mevrouw Vulpen 

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

Beste lezers, 

Na de schrik van het Corona-circus, beginnen 

de normale activiteiten, met de nodige 

regels, in en om het dorp weer op gang te 

komen. Dit alles wel met gepaste 

afstand...maar...het werd weer gezellig!  

Het zomerse weer zorgde voor volle 

terrassen. Fietsers en wandelaars rustten 

even uit met een drankje en een stoet 

klassieke automobielen zorgde voor veel 

bekijks en op 20 juli jl. is “y ra dy s 
speelpark open gegaan voor publiek. Dit met 

vele nieuwe attracties die veel jongeren (en 

ouderen) zullen plezieren. Een feestelijke 

ope i g zit og i  de pla i g…. 
 

Ook de eerder afgelaste Algemene 

Ledenvergadering van Plaatselijk Belang 

Oudemirdum, wordt alsnog gehouden. We 

hebben hiervoor maandag 19 oktober 

aangehouden. De agenda van deze 

vergadering vindt u op de volgende pagina. 

 

Dan is er ook een kleine speeltuin bij M.F.C. 

It Klif, waar mooie speeltoestellen staan, een 

zandbak, en meer fraais.  

Echter het nodigt uit hier regelmatig 

vernielingen aan te brengen. De gemeente 

wilde daarom de speeltuin opheffen! 

Gelukkig hebben we dit kunnen keren en 

wordt alles weer opgeknapt. Dit moet zo 

blijven en daarom vragen u dan ook op deze 

speeltuin te passen zodat deze netjes blijft. 

Het is wellicht goed een wijkbeheerder aan 

te stellen, die kan dan een oogje in het zeil 

houden. Ziet u echter andere bewegingen, 

graag melden aan het bestuur PB! 

 

Ook is er goed nieuws voor de 

buitenschoolse opvang (BSO). Deze is 

augustus jl. van start gegaan in Oudemirdum 

en voorlopig in de peuterspeelzaal van het 

schoolgebouw. De bedoeling is om met vier 

dagen te starten en dit later uit te breiden.  

U hoort hier eer a … 

 

Graag willen wij u als Oudemirdumers 

vragen mee te denken over een Dorpsvlag 

van Oudemirdum! Geef uw creativiteit de 

vrije loop en kom met een mooi ontwerp, 

idee, en doe mee aan de wedstrijd voor het 

mooiste ontwerp. U kunt uw ontwerp, 

inleveren bij Plaatselijk Belang of bij Henk 

Landsheer. Zie ook oudemirdum.nl en 

Facebook voor de inleverprocedure. 

 

Waar u ook meer van zult horen en lezen, is 

over de bollenteelt rondom Oudemirdum, 

zie de open brief van Piet Salverda verderop 

in deze editie van It Pompeblêd. 

 

Zo is er gelukkig weer veel te doen geweest 

deze zomer en gaan we moedig voorwaarts! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Plaatselijk Belang 
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Plaatselijk Belang Oudemirdum 
    

Algemene ledenvergadering op maandag 19 oktober 2020 om 20:00 

uur in MFC It Klif               

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen jaarvergadering 2019... 

5. Jaarverslag 2019 (zie Lentenummer van It Pompeblêd!) 

6. Financieel verslag 2019 

7. Kascommissie en benoemen nieuw lid* 

8. WABP (App voor buurtpreventie), niet als gebruik voor huisdieren! 

9. Punten buurtverenigingen en deze bespreken met PB 

10. 60 naar 30 km aanpassing voor Dorp Oudemirdum? 

11. Catharina Zeldenrust (onze dorpencoördinator) 

12. Agent Dirk Hebing 

13. Bestuursverkiezingen* 

14. Pauze 

15. Stelt zich voor: Janneke van der Meulen en/of Francien Bekius van  

Sociaal werk de Kear 

16. Natuurreportage door Jan Tijsma 

17. Rondvraag 

18. Sluiting 

  

Met betrekking tot punt 7 geldt dat: 

● De leden van de kascommissie zijn Geeske Roosma en Rommert van der Veen. 

Geeske Roosma zal de kascommissie verlaten en tijdens deze vergadering zal er een 

nieuw commissielid gekozen moeten worden 

 

Met betrekking tot punt 13 geldt dat: 

● Aftredend als bestuurslid (voorzitter) en wel herkiesbaar Jappie Stegenga 

● Aftredend als bestuurslid (penningmeester) en niet herkiesbaar Anke Heemskerk 

● Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Saskia Tuinstra 

● Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid (Penningmeester) Anne-Carine Verhage 

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

 

Na de pauze een bijzondere natuurreportage  

door Jan Tijsma 
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Met pensioen… of toch nog niet? 

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Bertha, de kunstkoe. U kent mij wellicht, want ik heb 

bijna 20 jaar elke zomer op de kruising bij de Brink en de Marderhoek in Oudemirdum 

gestaan. 20 jaar geleden ben ik hier gekomen, tijdens Simmer 2000. Eerst stond ik te stralen 

in de meest felle kleuren, daarna heb ik de 

overstap gemaakt naar statig zwartbont. In 

beide gedaantes voelde ik mij poerbest!  

Ee  aa tal kere  he  ik s a hts ezoek 
gekregen van ongenode gasten. Dat vond ik erg 

vervelend! Ze trokken aan mijn oren of 

probeerden mij over het hek heen te zetten. 

Elke keer liep ik hiermee wel wat schade op. 

Steeds kon ik weer opgelapt worden, maar vorig jaar ging het wat al te mal en werd ik bijna 

a  ij  klau e  getrokke . De oere  die ij s i ters altijd erzorgen en onderdak 

bieden hebben toen besloten dat ik de pensioengerechtigde leeftijd wel had bereikt en 

haalden mij voor de laatste keer naar de stal. Helemaal de oude zal ik wel niet meer worden, 

maar ik kan weer enigszins recht op mijn poten staan inmiddels. Naast een paar kleine 

figurantenrollen tijdens Stap in de Marderhoek en een bruiloft geniet ik nu van mijn 

welverdiende rust. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Ik mag dan een oude 

dame zijn, ik sta nog steeds fier overeind. En dus vind ik het komend jaar tijd voor weer een 

ieu  a o tuur! Nu ik dagelijks de spele de ki dere  hoor i  “y ra dy s speelpark he  ik 
na overleg met mijn boeren en Sjerp besloten dat ik de benen strek en straks de overstap 

maak naar de Hege Gerzen. Naast spelen ka  je a af olge d jaar ij “y ra dy s a  alles 
leren over de natuur en landbouw in de Marderhoek. En hoe leuk is het dan om een knappe 

dame als ik daarbij te hebben? Kom je mij volgend jaar een bezoekje brengen? Oant sjen! 

 

Collectanten gezocht 

Van 16 tot en met 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het 

Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Oudemirdum. Help jij 

mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)? 

 

Word collectant 

Help jij mee? Het coronavirus heeft grote impact, ook op het Nationaal MS Fonds. Door de 

maatregelen hebben we onze fondsenwervende evenementen moeten uitstellen of 

afgelasten. Hierdoor lopen wij inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS 

en onze strijd tegen MS moet doorgaan. 

  

Word collectant en haal geld op voor onderzoek naar MS. 

Collecteren is niet moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. En het 

is nog leuk ook. Aanmelden doe je via regiocoördinator Betsie 

Haitsma; telefoonnummer 0514605015. Meer informatie vind je 

ook op nationaalmsfonds.nl/collecteren 
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De bollenteelt rondom Oudemirdum - namens Plaatselijk Belang 

Iedereen heeft ze wel weer gezien: de lelies rondom ons dorp. Een aantal jaren geleden hebben 

wij als plaatselijk belang hier uitvoerig aandacht aan geschonken. Veel dorpsgenoten maakten 

zich destijds zorgen om de gewas beschermingsmiddelen die gebruikt worden en de gevolgen 

voor hun gezondheid. Wie herinnert zich niet die vreselijke zandstormen die plan Alta in 2013 

troffen. Veel bewoners hebben in die tijd gezondheidsklachten opgelopen, naar hun stellige 

overtuiging veroorzaakt door die zandstormen. Wij hebben daaropvolgend in samenwerking met 

onder andere Bosk en Greide een informatieavond georganiseerd. Conclusie was dat er nog veel 

onzeker was en dat we nader onderzoek zouden afwachten. De zorgen bleven echter. En ook de 

gezondheidsklachten bij een aantal inwoners. Het lijkt zeer goed mogelijk dat deze klachten 

mede ontstaan zijn door het gebruik van het chemische middel metam natrium. Een middel dat 

in eerste instantie is goedgekeurd door de overheid maar naar later bleek toch ziekteverwek-

kend kan zijn. En alsnog een jaar na de zandstormen verboden is door diezelfde overheid. 

Inmiddels zijn er een aantal jaren verstreken. De velden rondom ons dorp worden nog steeds 

bespoten. Met vrijwel dezelfde middelen. Verdere onderzoeken volgden. De uitkomsten van 

deze onderzoeken stemmen ons helaas niet tot blijdschap. Het laatste onderzoek is van zeer 

recente datum, namelijk van juni 2020. Dit onderzoek is gedaan door de Gezondheidsraad, een 

officieel adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hierin legt de raad een steeds 

duidelijker verband tussen bepaalde ziektes, ( o.a. de ziekte van Parkinson ) en het gif dat over 

akkerbouw percelen gaat. De raad baseert zich met name op onderzoek vanuit het buitenland, 

waar over dit onderwerp veel meer onderzoek wordt gedaan dan in Nederland. Niet alleen voor 

de medewerkers van de akkerbouwbedrijven, maar ook voor de omwonenden worden de 

ge are  steeds eer o derke d. Gezo dheidsrisi o s lij e  e hter iet eperkt tot de dire t 
omwonenden van een perceel; het gif trekt honderden meters ver de bebouwing in. We kunnen 

stellen dat in ons dorp, omringd door bollenvelden, iedereen als omwonende kan worden 

beschouwd en een zeker risico loopt. Op 11 juni jl. geleden is er in samenwerking met Stichting 

Gaasterlân Natuerlân een avond in Wijckel georganiseerd waar verontruste burgers, boeren en 

de politiek met elkaar spraken. Dit heeft tot gevolg gehad dat de gemeenteraad van de Fryske 

Marren vrijwel unaniem ( slechts met uitzondering van het CDA) een motie heeft aangenomen, 

waarin de raad zijn bezorgdheid uitspreekt over de maatschappelijke onrust in Gaasterlân. De 

raad verzoekt Burgemeester en Wethouders hier aandacht aan te besteden. Tevens wordt er 

vanuit de gemeente gewerkt aan het realiseren van een zogenaamde spuitvrije zone, waarbij het 

bij nieuwe bestemmingsplannen binnen een zone van 50 meter rondom bewoning verboden 

wordt chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 

 

Plaatselijk Belang Oudemirdum stelt zich op het standpunt dat de overheid zo spoedig mogelijk 

het zgn. ’ oorzorgspri ipe’ moet gaan toepassen: Wanneer er gerede twijfel is over de 

gezondheidseffecten bij mensen het middel verbieden! Binnenkort gaan wij een brief aan B en 

W schrijven, waarin wij dit standpunt vanuit Oudemirdum nog weer eens heel duidelijk gaan 

verwoorden. Veel te vaak komt het voor, dat middelen die door de overheid als veilig worden 

aangemerkt in een later stadium als niet veilig worden beschouwd en alsnog worden verboden. 

Maar dan is het leed mogelijk al geschied. We kunnen ons voorstellen dat ook u zich zorgen 

maakt en uw zorgen wilt delen. In september zal er dan ook een nieuwe bijeenkomst in Wijckel 

met meerdere partijen en omwonenden worden gepland. Nadere informatie over deze 

bijeenkomst volgt. Om u op de hoogte te houden over de bollenteelt rondom ons dorp heeft 

Plaatselijk Belang op de website oudemirdum.nl ruimte ingericht over dit onderwerp. 

http://www.oudemirdum.nl/
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of s i gt, of kli t …  

Veel speurders van Oudemirdum snapten wel dat Jaap Aap deze warme zomerse dagen 

uitrustte onder de bomen van het grasveldje op de Gaestwei. Dit keer viel Geeske Rienstra - 

Bangma in de prijzen. Geniet van het 

welverdiende suikerbrood! 

 

Meneer Jaap Aap wilde nog wel wat langer van de 

zonnige dagen genieten. Hij was helemaal 

ondersteboven van dit lekkere relax plekje. Weet 

je waar het bord staat? Of beter gezegd, waar Jaap 

Aap hangt? 

 

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 

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

worden.  

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Huisartsen Nieuwsbrief 

Een rubriek geschreven door de Huisartsen Bakhuizen om nieuwe of belangrijke  

medische onderwerpen te belichten. 
 

Er zijn veel medische onderwerpen die besproken worden in diverse kranten, tijdschriften, radio en 

op TV. Soms is het lastig te weten wat het betekent voor u of uw familie. Er zijn ook veel 

(alternatieve) zorgaanbieders die u graag willen helpen, meestal tegen betaling. Wat kunt u 

vertrouwen en wat niet? Daarin willen we u een handje helpen. In deze rubriek willen we u bijpraten 

over nieuwe of belangrijke medische onderwerpen. Heeft u een vraag of onderwerp waar u graag 

wat meer van wilt weten? Schrijft het dan op en breng of stuur het naar ons praktijk 

(info@huisartsbakhuizen.nl). Uw vraag of onderwerp kan dan hier worden besproken. 
 

Het onderwerp van deze nieuwsbrief is de pandemie veroorzaakt door de COVID-19 virus. Dit heeft 

geleid tot grote bezorgdheid onder de bevolking in Nederland en in de rest van de wereld. We 

hebben kennis gemaakt met hoe een pandemie ons leven op de kop zet, met het R0 getal (maat voor 

virus verspreiding) en met de beperkingen van ons gezondheidszorg systeem, vooral het aantal 

beschikbare bedden op de Intensive Care Units, ook bekend als de ICU. Er zijn maatregelen genomen 

om de verspreiding van COVID-19 te beperken: het afgelasten van grote en kleine evenementen, het 

sluiten van de scholen, hoger onderwijs- en zorginstellingen, het beperken van het reizen en het 

sluiten van de grenzen, steeds mensen op 1,5 meter afstand houden, het telkens de handen wassen 

en handen niet schudden, thuisblijven bij verkoudheidsklachten of koorts/ benauwdheid en dan een 

keel/neus uitstrijkje laten maken op de COVID-19 virus. Al deze maatregelen in maart en april hebben 

geleid tot het verminderen van nieuwe besmettingen in mei en juni door heel Europa. Daardoor 

konden enkele maatregelen verruimd worden aan het begin van juli. Gelukkig maar, want met de 

zomervakantie in aantocht was die verruiming erg welkom, voor zowel gezinnen als voor jongeren en 

ouderen. In de zomermaanden is hard door gewerkt aan het ontwikkelen van een veilig en werkzaam 

vaccin tegen COVID-19. Optimisten hopen dat dit er misschien de komende winter al beschikbaar is! 
 

Nu onder de bevolkingsgroep tussen de 20 tot 40 jaar er enkele plaatselijke oplevingen van COVID-

19 besmettingen zijn, neemt de bezorgdheid weer toe. Het virus slaat toe als het even de kans krijgt, 

doordat men zich nu onvoldoende aan de eerder afgesproken maatregelen houdt. Vooral het 

afstand houden en het niet opgaan in groepen is moeilijk. Ook mensen met luchtwegklachten letten 

niet genoeg op bij de omgang met hun familie en naaste vrienden. Ook leeft de discussie over het nut 

van het dragen van een mondkapje als nieuwe maatregel. Niet alle experts in Nederland zijn het 

eens of het hier breed moet worden ingevoerd. Het bewijs dat het besmettingen voorkomt is lastig te 

leveren. Maar de meeste deskundigen vinden dat een mondkapje wel bijdraagt aan het voorkomen 

van het verspreiden van virussen. Dit omdat in de landen met een mondkapje-draagplicht zoals 

China, Tsjechië en Duitsland de verspreiding van COVID-19 blijvend laag is. Ook is het dragen van een 

mondkapje op straat een maatregel die weinig geld en moeite kost en verlaagt zo de kans van een 

algeheel omgangsverbod (lock-down). Alle maatregelen tot nu afgekondigd zijn eerst met veel 

onzekerheid genomen en lieten pas daarna hun nut zien. Meer actuele en betrouwbare informatie 

over COVID-19 kunt u lezen op https://www.thuisarts.nl/corona en https://www.rivm.nl/coronavirus-

covid-19/actueel.  
 

Ondanks alle slechte berichten uit binnen en buitenland zitten wij in Zuidwest Friesland nog steeds 

goed! Er is hier geen uitbraak van COVID-19 geweest ondanks de grote toestroom van toeristen de 

afgelopen tijd. We hopen dat het ook zo blijft maar zekerheid is er niet omdat virussen niet letten op 

grenzen of afkomst. Daarom, blijf op uw hoede en zorg voor de beste bescherming voor uzelf, uw 

familie en uw vrienden. Wij e se  u ee  irus rij ajaar toe e  ergeet ooral iet het ge o e  
griep vaccin te halen begin november! 

  

https://www.thuisarts.nl/corona
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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Joshua Tree National Park, CA – maart 2004 

Gaasterlanders in Amerika 

Het is vandaag donderdagavond 13 augustus. Net nog even wezen zwemmen in de 

community pool met Marjan en Christiaan (6) onze jongste. Het begon al wat te onweren, 

dus tijd om eruit, want we hebben geen zin in Electric Boogie (zegt Christiaan dan)! Het is 

hier a af ei d ju i tot aa  ei d augustus heet iedere dag ro d de 0 grade  e  s a onds 

zo  -26 graden) en behoorlijk drukkend (muggie)... Een leven zonder central 

airconditioning en zwembad is hier in de zomermaanden dan ook moeilijk voor te stellen. 

Gelukkig hebben we hier wel alle 4 seizoenen en het is in de winter niet al te koud, maar 

hebben we vaak wel 2 keer sneeuw. 

 

)o   eke  gelede  erd ik e aderd door de reda tie a  het Po pe l d e  ge raagd of 
ik een stukje wilde schrijven. Hartstikke leuk natuurlijk, want wij allen voelen ons nog sterk 

verbonden met Oudemirdum. Ik bracht zelf nog jaren het Pompeblêd deur aan deur toen 

mijn vader (Ine Veltman) nog in het bestuur zat. Vaak lees je wel eens van die artikelen in de 

krant over mensen met hun verhalen die geëmigreerd zijn. Nu is het dan zover dat wij aan 

de beurt zijn. Alhoewel, wij zijn eigenlijk nooit echt geëmigreerd... 

 

Het is juli/augustus 2003 en de tijd voor het R&D gebeuren voor mij, René Veltman, zoon 

van Ine en Ieke Veltman, zit er bij Fokker in Hoogeveen bijna op. Het Airbus A380 project 

(composieten vleugel voorra d  aar ik aa  erkte ko t i  ee  sustai i g fase  e  ordt 
als e gi eers aak es hou d als ee  i der i teressa te , of el saaie fase. Het is eel 
leuker om nieuwe dingen te ontwikkelen! Om bij Fokker R&D te blijven lijkt het erop dat we 

dus naar Papendrecht moeten verhuizen, want alleen het A380 project werd door Fokker 

uitgevoerd in Hoogeveen. Het komt dus goed uit dat ik door mijn leidinggevende benaderd 

wordt met de vraag of ik ook interesse heb om een tijdje voor het JSF programma voor 

Fokker met het gezin naar Amerika te gaan. Verhuizen moet toch, dus of het nou 

Papendrecht wordt of Los Angeles is denken wij om het even... En zo staat in september 

2003 de verhuiswagen van Crown Relocations voor de Korhoen in het Fonteinbos. 

Wij vertrekken diezelfde maand en 

waar we dachten dat het een 

jaartje met mogelijk een beetje 

uitloop kan worden, zitten we nu, 

na 17 jaar nog steeds in Amerika! 

De eerste 5 jaar met Fokker en 

daarna met de Greencard (als 

contractor/ZZP-er) heel veel delen 

van Amerika gezien. In 

vogelvlucht: Los Angeles, CA 

(Northrop Grumman/Fokker JSF-

programma 3.5 jaar), Everett, WA 

(Boeing/Fokker 1.5 jaar), Long 

Island, NY (Sikorski, 2 jaar), San Diego, CA (Goodrich/Collins, 4.5 jaar), Wichita, KS (Learjet, 1 

jaar), Los Angeles, CA (Faraday Future en The Spaceship Company, 3.5 jaar) en nu sinds 2018 

in Summerfield, NC bij Honda Aircraft Company. We hebben heel veel gezien en heel veel 

meegemaakt in die tijd.  
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Summerfield, NC - maart 2020 

Mijn heit en mem zijn wel 8 (!) keer langs geweest, iets waar vooral mijn heit altijd erg naar 

uitkeek. Mijn mem ook wel, maar die keek altijd erg tegen het vliegen op. Waar we met hun 

wel niet geweest zijn... Grand Canyon, Las Vegas, Yosemite, San Francisco, Kings Canyon, 

Seattle, New York, San Diego... We hebben een prachtige tijd hier met hun gehad en zijn 

hier erg dankbaar voor. Ook de rest van de familie is vaak langs geweest. Het is altijd fijn om 

familie over te hebben, want helaas hebben we die hier niet.  

 

Na al die steden waar we gewoond hebben, vonden we het wel mooi geweest. Het 

platteland bleef bij zowel Marjan (mijn vrouw) als bij mij heel erg trekken. Zo zitten we nu 

dus in een klein dorp Summerfield in de staat North Carolina (Oost kust). We zijn gezegend 

met 4 kinderen: Hanna (18), Marius (15), Nathalie (11) en Christiaan (6). Hanna is dit jaar 

geslaagd voor de highschool en was klaar om naar college te gaan, maar gezien de huidige 

perikelen in de wereld met het Corona virus, heeft ze met ons beslote  o  ee  gap year  
te doe . )e erkt s a o d ij ee  Italiaa s restaura t e  zoek og iets oor o erdag. 
Marius, onze oudste zoon, had graag weer voetbal willen spelen dit jaar, maar omdat de 

highschool hier de eerste maanden online gaat is er ook geen highschool soccer, dat is dus 

flink balen. Zelfs buiten rennen met afstand en een balletje overtikken is er niet bij op de 

highschool, onbegrijpelijk... De jongste twee kinderen hebben er gelukkig iets minder last 

van. Maar toch, hopelijk is het over ee  half jaar of jaar eer or aal, a t het ieu e 
or aal  e alt o s iet e ht... Li ited Freedo , zoals ij dat hier zie . I iddels zij  e al 

wel weer begonnen met homeschool. Marjan geeft de jongste 3 kinderen al jaren zelf thuis 

les. En alle kinderen spreken nog 

(Gaasterlands) Fries! Ik neem het petje ervoor 

af... Nathalie wou graag naar de public school, 

maar ook hier met het Corona gebeuren bleek 

het handiger te zijn om toch gewoon nog een 

jaartje te ho es hole . Het plattela d doet 
ons hier erg goed en het werk is voor mij op 

slechts 22 minuten rijden. We hebben veel 

ruimte om ons huis en hebben vaak herten, 

soms wel meer dan 10, in de achtertuin. Ook 

wilde konijnen zijn er hier volop. Wat wil een 

mens nog meer! Waar we ook gewoond 

hebben, het is voor ons altijd belangrijk om 

een levendige kerk te vinden. Dat is ons hier 

ook weer gelukt, Mt. Bethel Covenant Church  

is onze kerk hier geworden. De dominee is half 

Nederlands, dus kunnen we zo nu en dan ook nog een woordje Nederlands spreken. Hanna 

zingt vaak in de kerkband mee. Verder is er hier weinig verkeer en zijn er bijna geen 

mondkapjes, wat een geluk... Op het platteland bij de kleine dorpswinkel merk je weinig van 

Corona, maar zodra je de stad ingaat, bij ons is dat Greensboro, NC, dan zie je overal 

mondkapjes. Ook op het werk bij Honda moet ik iedere dag bij aankomst op de parkeer-

plaats mijn temperatuur laten meten. Boven de 100F /37.8C word je naar huis gestuurd en 

wellicht moet je je dan laten testen etc... Ook iedere dag op het werk een mondkapje op, 

zelfs met het feit dat 80% van huis werkt en we de 6 feet afstand moeten houden.  
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Zodra ik op het werk in mijn cubicle zit, wordt het kapje netjes onder mijn neus geschoven 

(mag eigenlijk niet...). Want om iedere dag 10 uur achterelkaar door zo  kapje te oete  
ademen is aardig pittig. Alleen voor lunch en de koffie mag het kapje af. Als nuchtere 

Gaasterlanders vinden wij het allemaal wel wat overdreven, maar goed, dat is natuurlijk 

onze mening en weinig keus heb ik niet op het werk. Wij volgen het nieuws op de voet in 

Nederland en zien dat ook daar meer en meer mensen met mondkapjes de kop op steken. 

Verder krijgt de vliegtuigbouw behoorlijke klappen te verduren, ook hier bij Honda. Er is al 

aardig gesnoeid... Maar zoals het er tot nu toe uit ziet, zitten we hier goed. We kijken 

allemaal weer uit naar een vakantie in Gaasterland. Misschien volgend jaar en dan mogelijk 

de reünie og e e  eepikke  e  het “y ra dy s O tspa i gspark ezoeke  ij “jerp! De 
kinderen hebben hier na onze laatste vakantie nog maandenlang gezegd wanneer we het 

o er Oude irdu  hadde : “y ra dy s : Ja & )a d i i g: Nee! . Ge eldig. E  sa oat it 
bliuwe... Nu is het tijd om het verhaal af te ronden, want morgen bij onze vrienden even 

targetschieten met de Glock 43X en de Smith & Wesson M&P Sport II. Het blijft natuurlijke 

Amerika, waar het kopen van toiletpapier in Corona tijd soms moeilijker is dan een gun!  

 

Groetnis fan René, Marjan, Hanna, Marius, Nathalie en Christiaan 

 

De veteranenvlag 

Elk jaar is het op de laatste zaterdag van juni veteranendag. 

De laatste jaren wordt hier steeds meer bekendheid aan 

gegeven door tv uitzendingen, radio en tv commercials en 

dergelijke. Er wonen meerdere veteranen in Oudemirdum 

en één hiervan heeft de veteranenvlag ontworpen om zo op 

Veteranendag te kunnen vlaggen en meer bekendheid te 

geven aan het veteraan zijn. 

De vlag is nu erkend door het veteraneninstituut en zal in de 

toekomst op steeds 

meer plekken in 

Nederland te zien 

zijn, maar heeft zijn 

oorsprong mede 

gevonden in 

Oudemirdum. 

Afgelopen 27 juni 

heeft de vlag ook 

gewapperd bij de kei, 

dit door inzet van 

Gerke en de 

veteranen Dirk en Edo. Dit gaan we ook de komende 

jaren proberen vol te houden als respect voor alle 

veteranen in ons land en dorp.  

Mocht iemand deze vlag ook willen aanschaffen dan 

kan dit via veteranenshop.nl en hier kunt u ook de 

uitleg van de vlag lezen. 

http://www.veteranenshop.nl/
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Oudemirdum Onderneemt 

Wichard Postma, us nije doarpsskilder 

Dag schilder, de meeste Oudemirdumers 

kennen je wel, maar voor degenen die je 

nog niet kennen. Misschien kun je je even 

kort voorstellen? 

Ha goeie, ik heet Wichard Postma ben 

getrouwd met Mientje en wij hebben een 

zoon Thys en een dochter Wytske. Na 

jarenlang jachtschilder te zijn geweest en 

bij D.E. in Joure in de 5 ploegen gewerkt te hebben, zat mijn werk er eind 2019 in Joure op 

ege s reorga isatie, e  at doe je da …..? Na eel ikke  e  ege  heb ik de stap 

genomen om voor mezelf een bedrijfje te starten.  

Na jarenlange ervaring als schilder in in/exterieur van luxe jachten nu beland in woningen 

die, als ik zo om mij heen kijk, her en der wel een likje verf kunnen gebruiken. Bij mij bent u 

dan ook aan het juiste adres voor buiten en binnen schilderwerk. 

 

Prachtige bedrijfsauto trouwens. Het logo zelf ontworpen? 

In samenwerking met A2Z reclame uit Heerenveen het logo ontworpen waar ik zeer tevreden 

over ben gezien ik het wel bij Gaasterland vind passen. 

 

Mee eens Wichard. Ziet er gelikt uit! 

E …. ytsje drokte? 

Dat was in het begin even spannend 

wat je er van moet verwachten, maar 

bij aanvang van de eerste klus ziet 

men je bezig en komt van het ene 

klusje het andere. Met andere 

woorden ik heb niet te klagen en kan 

wel even vooruit. Het enige nadeel is 

dat het weer wel eens tegen zit, bijv. regen en als de mussen bijna dood van het dak vallen 

vanwege de hitte. Ja, dan gaat het schilderen helaas even niet. Gelukkig is de meeste hitte 

op het moment van schrijven weer verdwenen. En waarschijnlijk laat het herfstweer nog 

even op zich wachten. Perfect schilderweer dus!  

 

Hoe kunnen mensen je bereiken, Wichard? 

Ik ben telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0618273105 of per mail via 

dedoarpsskilder@gmail.com. Ook e  ik te i de  op de Fa e ook site: De Doarpsskilder  
waar ik af en toe wat van het gedane werk laat zien. 

 

Klinkt goed Wichard! Ontzettend bedankt voor je bijdrage aan dit stukje en heel veel succes 

in de toekomst! 

  

Wichard bij zijn nieuwe bedrijfsauto 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=http://www.bvt-schilderwerken.nl/&psig=AOvVaw3M2eT1RcTJiTFCzecDcaTe&ust=1597583276757000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC9zdCjnesCFQAAAAAdAAAAABAF
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Puzzelcompetitie 2020 

Beste puzzelaars, de zomer is al bijna weer voorbij. Ondanks het soms wat wisselvallige, 

maar soms ook erg warme weer, zijn alle deelnemers weer in staat geweest om de puzzels 

juist op te lossen. Dank daarvoor!  
 

De oplossing van de Zomer Kruiswoordpuzzel is: INFRAROOD . De oplossing van de Sudoku 

staat op de pagina hiernaast.  

 

Voor deze herfst hebben we twee kruiswoordpuzzels en een sudoku uitgezocht. De 

oplossing van de eerste kruiswoordpuzzel telt mee voor de puzzelcompetitie. 

Veel puzzelplezier toegewenst! De redactie 

 

De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2020       De tussenstand van de Sudoku 2020

10 punten 

Familie G. Baukema 

Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst 

Mevrouw J. Bouma - Stegenga 

Mevrouw M. Dijkstra - Stegenga 

De heer G. Kelderhuis 

De heer G. v.d. Goot 

Mevrouw B. Hospes - Boukes 

Mevrouw J. de Jong - Hoekstra 

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 

 

1 punt 

Mevrouw B. de Vries 

 

2 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 

De heer J. Kruitbosch 

De heer R. Liefhebber 

De heer K.L. v. Ommen 

Mevrouw B. Oldenhage - Bakker 

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 H. Walinga - Folkertsma 

Mevrouw G. Witteveen 

 

 

 

 

 

 

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 november 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 Zomer Sudoku 

   

   

 

 

 

Uitslag kleurplaat 
Deze keer werden er 6 kleurplaten 

ingeleverd bij Tegendraads  

Breimode. 

De prijswinnaars zijn: 

0 – 4 jaar: Joah Smink 

4 – 8 jaar: Annelize de Vries 

8 – 12 jaar: Rixt ?  

 

De kleurplaat uit dit zomerboekje  

kun je inleveren bij Drogisterij 

Kramer - Zeldenrust. Deze  

kleurplaat vind je in het midden van  

dit boekje. Veel kleurplezier!  

De redactie 

 

 

 

     

  

 

 
 

 

9 5 3 7 1 2 6 8 4 

8 1 4 9 3 6 5 2 7 

7 2 6 5 8 4 3 9 1 

3 9 5 4 2 7 8 1 6 

2 4 1 3 6 8 9 7 5 

6 7 8 1 9 5 2 4 3 

1 6 2 8 7 3 4 5 9 

4 8 7 6 5 9 1 3 2 

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

WILT U AAN DE SLAG MET UW GEZONDHEID? DAN BIEDT DE CURSUS GEZONDE LEEFSTIJL IN 

SUDWEST FRYSLAN ONDERSTEUNING! 

Het programma voor gezonde leefstijl: Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in Súdwest Fryslân 

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u overgewicht (BMI tussen 25-30) en daarbij een hoge 

bloeddruk, hoog cholesterol of diabetes, of heeft u ernstig overgewicht (BMI >30)? Dan kan 

de huisarts of praktijkondersteuner u verwijzen naar een leefstijlcoach. Leefstijl is alles wat 

je doet en laat om gezond te blijven. Een leefstijlcoach kan je helpen daarin keuzes te maken 

en in actie te komen. De leefstijlcoach helpt je om een doel te formuleren en concrete 

stappen op weg daar naar toe te zetten. 

U kunt kosteloos deelnemen aan de GLI, het wordt volledig vergoed vanuit de 

basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Deelname is niet vrijblijvend, er 

wordt verwacht dat u alle sessies (± 1x per maand) aanwezig bent en ook zelf tussen de 

sessies actief aan de slag gaat met de door uzelf geformuleerde verbeterstappen. De cursus 

duurt 2 jaar en bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele 

gesprekken. Er wordt rekening gehouden met het in acht nemen van de 1,5 meter, de 

hygiënemaatregelen en in overleg met de deelnemers wordt de zorg op afstand of face to 

face geleverd. Tijdens de bijeenkomsten zal er aandacht zijn voor voeding, 

beweeggewoontes, stress, tijdmanagement, slaap en gedragsverandering. De cursus wordt 

gegeven in uw regio, waar het lukt zo dicht mogelijk bij huis. Meer informatie over de GLI 

vindt u op www.ketenzorgfriesland.nl. 

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u graag meedoen? Of wilt u meer informatie? Neem 

dan contact op met Ellen van der Veen via het emailadres: 

e.vanderveen@ketenzorgfriesland.nl of met uw huisartsenpraktijk.  

 

In Súdwest Fryslân kunt u voor informatie en verwijzing terecht bij de huisartsen en/of 

praktijkondersteuners van: 

o Kroijenga & de Jong te Workum  

o Apotheekhoudende huisartsenpraktijk Koudum/Wijckel 

o Eijrond & Piersma te Warns 

o Huisartsen Bakhuizen  

o Gietema & van Kapel te Heeg 

o Schadenberg & Verdenius te Heeg,  

o Huisartsenpraktijk Balk en Woudsend 
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Sybrandy s Speel- en Natuurpark is open 

Op maandag 20 juli jl. opende Sybrandy s Speel- en Natuurpark voor het eerst. Vanaf dat 

moment is het park iedere dag geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Na een periode van hard 

werken, vergunningen aanvragen en het keuren van de speeltoestellen draait, achter de 

meeverhuisde originele gevel, alles letterlijk en figuurlijk op volle toeren. Een feestelijke 

opening wordt volgend jaar verwacht. 

Iedereen is vol lof over het park. Veel 

bekende elementen zijn terug te vinden 

in het verplaatste park. Zo is de alom 

bekende draaischijf terug: kinderen, 

ouders en pakes en beppes mogen om 

de beurt hun geluk beproeven en als ze 

van de schijf afglijden is een 

zandgebakje  hun beloning. 

 

Ook de hoge glijbaan, het spookhuis, de 

waterattracties, de luchtfietsen, de zweefmolen, de elektris he auto s e  de skelter aa  
ontbreken niet.  

 

Inmiddels heeft het park al een flink 

aantal bezoekers mogen ontvangen. 

De combinatie met het strand en 

het paviljoen zorgt ervoor dat 

Oudemirdum een attractie van 

formaat heeft behouden. Toch kon 

het onlangs gebeuren dat het 

dagelijkse opstarten van het park,  

meer dan normaal, extra werk met 

zich meebrengt, zoals op de 

ochtend van vrijdag 14 augustus jl. 

Een nachtelijke stortbui bracht 70 mm regen, waardoor het park en het paviljoen bijna blank 

stonden. Gelukkig dat de bodem voor een groot deel uit zand bestaat, waardoor het meeste 

water snel weg was. Nog diezelfde dag kon het park weer gewoon haar bezoekers 

ontvangen. Meer i for atie o er “y ra dy s speel- en natuurpark en de toegangsprijzen, is 

te vinden op sybrandys.nl.  
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OPROEP 

BEZORGER(S) GEZOCHT! 
 

Een trouwe bezorger van  

It Pompeblêd heeft na vele 

jaren van trouwe dienst, 

aangegeven te willen stoppen. 

We zoeken daarom een nieuwe 

bezorger(s) voor de route van 

ongeveer 100 boekjes: 

- Nij Amerika, Star 

Numanwei, Hoitebuorren 

en De Boegen; 

- Kippenburg, 

Wyldemerkwei, Sminkewei, 

Beukenlaan, De Houtwal, 

Oude Balksterweg en 

Skouleane; 

- Marderleane, helft van de 

Jan Schotanuswei, 

Buterkamp en 

Huningspaed; 

- Marderhoek, Liemerige Wei 

en de Dollen. 

De route kan ook opgedeeld 

worden. Geïnteresseerden 

kunnen zich melden bij Wieke 

Limburg via telefoonnummer 

0514572355 of 0621685521. 

Alvast bedankt!  
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Afscheidsmusical van groepen 7 en 8 én kamp groep 8 

Een paar weken voordat de zomervakantie in 

zicht kwam vreesden alle groep 7 en 8 

leerli ge  a  de Wâlikker dat de Coro a  er 
ook nog voor ging zorgen dat de 

langverwachte afscheidsmusical en het 

schoolkamp niet door zouden kunnen gaan. 

Maar gelukkig hebben de leraren en de 

schoolleider op de Wâlikker met elkaar 

gekeken naar de mogelijkheden in plaats van 

naar de beperkingen.  

De voorbereidingen voor de musical waren 

via de online lessen al in volle gang. Oefenen 

via Teams, in kleine groepjes en op het 

schoolplein en later gelukkig weer op school. 

Voor de zekerheid werd alles met behulp van 

ee  gree  s ree  gefil d. )e iste  atuurlijk et elkaar iet hoe de Coro a zi h erder 
zou ontwikkelen. 

Op woensdag 24 juni was het dan zo ver. Alle ouders van de leerlingen waren uitgenodigd 

op het schoolplein. Door middel van vakken was aangegeven waar we mochten zitten en 

werd de 1 ½ meter regel gehanteerd. Gelukkig liet het weer zich van zijn beste kant zien. 

Om 19.00 uur ging de musical Nizno van start. Een prachtige musical over een nieuw 

spraakmakend tv programma, kijkcijfers die te wensen over laten, de Nizno-prijs en een 

gala. De film werd getoond, afgewisseld met door de leerlingen live gezongen liedjes. De 

musical werd afgesloten met een welverdiend 

applaus en confetti! Na de musical startte het 

afscheid van groep 8. Alle kinderen werden één 

voor één door juf Jildou naar voren geroepen en 

in het zonnetje gezet. Met hier en daar nog een 

klein privé optreden, een lach of een traan. 

Toen ook de 

ouders van 

groep 8 waren 

vertrokken ging 

het kamp van 

groep 8 van 

start. Een hele ervaring: verstoppertje, gezelligheid en 

uiteindelijke slapen in de school. De volgende dag een 

heerlijk ontbijt waarna groep 8 samen met juf Jildou en 

meester Joost naar de Hege Gerzen is gefietst voor een 

gezellige dag. Op donderdagmiddag was er, zoals ieder jaar, 

ook weer een echt uitzwaaimoment. Alle kinderen mochten 

op de fiets uit school en vervolgens door de erehaag het schoolplein af fietsen.  

Een geslaagd afscheid van de basisschool! En allemaal een goede nieuwe start op het 

middelbaar onderwijs gewenst! Door Ciska Rienstra 
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Garagesale 
Hallo inwoners van Oudemirdum, op zaterdag 19 september 2020 van 10:00 uur tot 15.00 

uur, willen we graag de eerste editie van de Garage Sale Oudemirdum organiseren.  

Hoe werkt het? 

- Iedereen mag vanuit zijn eigen woning/voortuin/oprit of garage 2e hands of nieuwe 

spullen verkopen. Geen gesjouw naar een rommelmarkt, maar het gemak vanuit uw 

eigen huis/tuin of garage. 

- Hang de vlag uit en versier je tuin/oprit om duidelijk zichtbaar te zijn! (met slingers, 

geen ballonnen). 

- Wij maken een lijst/plattegrond met de deelnemers. 

- Koste  deel a e € 3,00 per oprit. Graag betalen bij opgave. Het geld mag in een 

envelop met naam en adres en emailadres bij 1 van ons in de brievenbus gedaan 

worden. 

  

Dus lijkt het jullie een leuke manier om van jullie spulletjes af te komen, geef je dan op vóór 

10 september. Zodat we iedereen die meedoet, kunnen vermelden op de deelnemerslijst/ 

plattegrond. Wij maken reclame in de omgeving en op internet. Wij zijn te volgen via 

Facebook onder de noemer garage sale oudemirdum . Voor aanmeldingen of vragen 

kunnen jullie terecht bij: 

-      Wietske Tuinstra-Kuiper, De Alde Buorren 14, wietske_kuiper10@hotmail.com 

- Jildou van der Zee, Flechtreed 17, jildouvanderzee@gmaill.com  

School- en dorpsreünie 29 mei 2021 

100 jaar Christelijke basisschool onderwijs én de 5 jaarlijkse dorpsreünie 

Na een vergaderloze coronatijd zijn de commissies weer bezig met het smeden van 

plannen voor de reünie. Er komt een tijdelijke Facebookpagina die automatisch zal 

verschijnen bij alle mensen, wereldwijd, die Aldemardum of Oudemirdum in hun profiel 

hebben staan. Zo brengen wij hen op de hoogte van de reünie op 29 mei 2021. 

Informatie staat ook op de website oudemirdum.nl 

 

En bij deze willen wij ook via dit artikel, ouders en/of oud-leerlingen, oproepen om de 

reüniecommissie van de school te ondersteunen. Informatie en/of aanmelden bij de 

school. 

De reüniecommissies 
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MFC it Klif 

Hallo lezers, de zomer is weer bijna ten einde, jammer dat we dit niet van Corona kunnen 

zeggen. Terugkijkend op de zomer met de 1.5 meter afstand hebben we toch vele gasten 

kunnen ontvangen op ons terras, voorzien van de nodige snacks en ijs of een drankje of een 

bakje koffie met eigengemaakte plaatcake. 

 

De activiteiten kalender zou eerst helemaal leeg blijven maar de VOB heeft toch voor elkaar 

gekregen om woensdags ook voor het MFC de markt vol te krijgen. Ook hebben we al wat 

familiebijeenkomsten mogen verzorgen en ze kunnen voorzien van een drankje en een 

hapje met in achtneming van de COVID-19 maatregelen. En er staan gelukkig al meer 

afspraken in de agenda.  

 

Het verenigingsleven gaat ook weer beginnen, hier zullen ook de COVID-19 regels in acht 

genomen moeten worden, zoals dat er nu uit ziet moet dit gaan lukken. Vanaf woensdag 2 

september zijn we ook weer met de soos begonnen. Dus dames en heren wie heeft er zin 

om vanaf 14.00 uur een kaartje te leggen of te sjoelen of een leuk bordspel te spelen of 

alleen maar lekker te kletsen. Wij heten u van harte welkom in het dorpshuis. 

 

En als laatste als er thuis iets te vieren valt kunnen wij u geheel ontzorgen met 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 

 

MFC activiteiten voor op de kalender 

- Klaverjassen op 29 september, 10 november en 22 december 2020.  

Inloop van 19.30 en start om 20.00 uur 

- Dammen vanaf 8 september 2020, iedere week vanaf 20.00 uur 

- Algemene Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 19 oktober 2020 om 20.00 uur. 

- Volleybal vanaf 18 september 2020 

- Soos vanaf 2 september 2020 

- Wandelgroep Buurtzorg iedere woensdag 

Huisartsen en bloedprikken 

dinsdag 08.00-08.30 Bloedprikken Donderdag 10.30-11.00 Bloedprikken 

 08.30-09.30 Huisarts Balk  11.00-12.00 Huisarts Bakhuizen 

 11.00-11.30 Huisarts 

Koudum/Wijckel 

Vrijdag 11.00-11.30 Huisarts 

Koudum/Wijckel 

 13.30-14.30 Huisarts Bakhuizen    
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De Wâlikker klapt uit de school… 

 

CBS De Wâlikker sloot het schooljaar 

2019/2020 misschien wel af als het 

meest bijzondere schooljaar uit de hele 

geschiedenis van De Wâlikker. Ondanks 

de vele beperkingen door Corona 

kunnen we daar nu gelukkig tevreden 

op terugkijken. 

 

Maar wat staat ons dit schooljaar te 

wachten? In ieder geval verwelkomt 

CBS De Wâlikker én de fusieschool Sondel/Nijemirdum een nieuwe interim-

directeur. Haar naam is Hester Elsinga.  

 

Na de zomervakantie start ook de buitenschoolse opvang op De Wâlikker. (BSO) 

Deze wordt verzorgd door SKIK Kinderopvang. Dit is dezelfde organisatie als de 

peuterspeelzaal. Voor informatie kunt u contact opnemen met SKIK, telefoonummer 

0513-416017. 

 

Ook is het u waarschijnlijk niet ontgaan 

dat er tijdens de zomervakantie hard is 

gewerkt in school. Iedere dag stonden er 

wel werkbusjes en bouwmaterialen op 

het schoolplein. Er is flink verbouwd. Het 

dak is geïsoleerd en vervangen. Ook zijn 

alle buizen van de luchtbehandeling 

vervangen en worden er binnenkort nog 

zonnepanelen geplaatst.  

 

100 jaar De Wâlikker op de agenda 

Op 1 maart 1921 werd de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Oudemirdum 

opgericht. In de entree van de school herinnert een tegeltableau hieraan. Op 1 

maart 2021 bestaat de school dus precies 100 jaar. Hopelijk blijft het Corona-virus in 

Nederland en in de rest van de wereld, onder controle en kunnen we uitkijken naar 

een gezond en fijn nieuw schooljaar! 

 

Hartelijke groeten van Linda Quak 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://ommenaar.nl/nieuws/let-op-de-scholen-zijn-weer-begonnen/&psig=AOvVaw2rK-qPtf-9jn_m4NXpiNiw&ust=1596655092667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD9wO-hgusCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=K6Cnropa&id=E2645A04E4FAD8280FED45B22FB4D02EDCBDB937&thid=OIP.K6CnropaDooktvadLLhyqgAAAA&mediaurl=https://www.hetspectrumhoorn.nl/content/9034/news/clnt/3696494_1_org.jpg?width%3d1600%26height%3d1200%26mode%3dmax&exph=273&expw=474&q=wij+gaan+weer+naar+school&simid=608003297081560723&ck=7AFC9873B9D9CDFDD423B7E12AA2C3C1&selectedIndex=5&FORM=IRPRST
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In de spotlight: Zoete aardappel (bataat) 

Goede vervanger voor: Aardappels 

Wat is het? 

De zoete aardappel (bataat) behoort tot de windefamilie en is niet familie van de aardappel. 

Deze behoort tot de nachtschaden. Zoete aardappels bevatten meer zetmeel en meer vezels 

dan de gewone aardappelen.  

 

Waar is het goed voor? 

De zoete aardappel heeft ook een iets lagere waarde op de glycemische index, waardoor de 

bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Ook bevat deze knol veel actieve plantenstoffen (zitten 

net onder de schil), wat een goede darmwerking stimuleert. Kies daarom voor biologisch, 

dan kun je deze met schil eten. De oranje bataten bevatten meer betacaroteen. Dit wordt in 

het li haa  o gezet i  ita i e A. Wat goed is oor het di hthoude  a  je gre ze , zoals 
het versterken van je immuunsysteem en het beschermen voor virussen en bacteriën van 

buitenaf.  

 

Recept voor stamppot. Wat je nodig hebt: 

- 500 gr zoete aardappel 

- 1 grote pastinaak  

- 200 gr spekreepjes 

- 1 appel 

- 75 gr rucola 

- scheutje kokosmelk 

 

Hoe je het maakt:  

1. Was de biologische zoete aardappels en pastinaak en snijd in stukjes (biologisch kan met 

schil) en breng een pan met water aan de kook. Voeg hier de stukjes groente aan toe. 

3. Kook voor 15 min. en bak ondertussen spekreepjes krokant. Snijd de appel in blokjes.  

4. Giet de groenten af, stamp fijn en voeg beetje kokosmelk toe. Voeg als laatste de rest toe. 
 

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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Strijd tegen de duizendknoop 

Beste lezer, u kent mogelijk een aantal planten die 

behoorlijk hard kunnen groeien zoals de berenklauw en 

de bamboe. Deze planten kunnen zowel ondergronds als 

bovengronds flink tekeer gaan. De Japanse duizendknoop 

groeit echter nog sneller dan bovengenoemde planten en 

heeft ondergronds een vernielend effect op bv. 

fundamenten van huizen. De Japanse duizendknoop 

doemt de laatste jaren steeds meer op in Nederland en 

woekert ook al een tijd in Oudemirdum. Helaas is de Japanse duizendknoop nog steeds te 

koop in plantencentra, omdat de bloemen zo mooi zijn. Mogelijk hebt u gehoord van de 

bestrijding van deze plant door de gemeente. Gemeentewerkers schakelen met heet water 

de duizendknoop bladeren meerdere keren per jaar tijdelijk uit. U leest het goed, meerdere 

keren per jaar. De maatregel is kennelijk niet afdoende. Een van de redenen is, dat de 

gemeente alleen op gemeentegrond te werk gaat. Mocht u de Japanse duizendknoop op uw 

eigen terrein hebben staan, dan is de beurt aan u om de gemeente te helpen.  

Toen we hier eind 2017 kwamen wonen, hadden we geen idee van het bestaan van deze 

exotische plant. In het voorjaar van 2018 joeg een bezoekende vriendin ons de stuipen op 

het lijf en wees ons op de duizendknoop die overal om ons huis stond en deze al redelijk 

dicht genaderd was. De vorige eigenaren hadden deze 

plant kort gehouden, maar de loten kwamen steeds 

weer opzetten. Nadat we op internet allerlei informatie 

hadden opgezocht, hebben we gekozen voor een 

natuur- en moestuin vriendelijke methode: uitgraven 

van de grote wortels tot aan de kleine witte, millimeter 

grootte worteltjes toe. Het bleek een monnikenwerk. 

De man van de afval coördinatie bij de gemeente waarschuwde me om deze planten 

absoluut niet bij het groenafval te doen, maar in aparte zakken te stoppen en ze naar 

restafval te brengen In de zomer van 2018 hebben we 60 afvalzakken vol met plant en 

wortel verzameld en naar de gemeente gebracht.  

 De planten kwamen zo snel weer opzetten, nadat we dachten de klus te hebben geklaard, 

dat ik dat jaar 3x de aanval heb ingezet om ze er opnieuw uit te halen. Ieder keer vond ik 

weer wortelresten waar ze opnieuw uit waren ontsproten. En reken maar dat ze hard 

groeiden. Een geluk bij een ongeluk was de zomerdroogte van 2018, waardoor de planten 

makkelijker uit te graven waren. Het jaar erna in 2019 waren we alert en herkenden de 

planten direct. We hebben ook dat jaar nog 30 vuilniszakken vol gerooid. Nu in 2020 staat 

de teller op 8 zakken. Monnikenwerk dus. Op internet wordt gezegd dat je 6 jaar door moet 

ploeteren. Dan heb je de kracht van de wortels gebroken. Zo gauw de bladeren van de 

Japanse duizendknoop, van aanvankelijk rode kleur, veranderen in de groene kleur 

beginnen de wortels te groeien. Haal de plantjes weg zo gauw ze opkomen en nog rood 

ontspruitende blaadjes hebben. Dan geven ze geen energie aan de wortels.  

Op 11 juni is er een landelijk kennisnetwerk gelanceerd met veel informatie over invasieve 

exoten, o.a. de duizendknoop. Hier kunt u ook met uw vragen terecht. Meer info vindt u ook 

op https://subsites.wur.nl/web/nl/invasieve-exoten.htm 

Door Bart Molenaar; Oude Balksterweg 1  
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Kliflafjes

Gelukkig is het sinds enige tijd weer 

toegestaan om in het openbaar samen te 

eten, samen te drinken of een prettige 

combinatie van die twee bezigheden te 

bedrijven.  

Daarvoor kun je in Oudemirdum op 

diverse plekken terecht, maar dé culinaire 

en alcoholische hotspot van ons mooie 

dorpje is toch wel de Brink! 

Daar is het goed toeven, zéker in de 

zomer op een lome namiddag of avond. 

Zelfs met inachtneming van de RIVM-

maatregelen kunnen er 

gezellig veel mensen 

een biertje drinken of 

een smakelijk hapje 

eten. 

De terrassen zijn groter 

dan voorheen, door een 

welwillende opstelling 

van de gemeente die 

begreep dat je geen 

anderhalve meter bier 

kunt bestellen als het 

terras te klein is. 

Dus is de Brink opgerekt  en kunnen er 

meer gasten op de terrassen terecht. 

Mooi! 

Maar dan zit je daar heerlijk te chillen en 

kijk je eens genoeglijk om je heen.  

Dat kan, want door de nieuwe opzet van 

de terrassen is het lekker ruim, luchtig en 

overzichtelijk. 

Nadat je alle andere terrasbezoekers hebt 

bekeken (de terrassport bij uitstek!) valt 

je blik al snel op de omliggende rustieke 

pandjes om de Brink.  

Maar dan wordt je oog al snel getrokken 

naar de beide hoekpanden.  

Daar ontkomt geen terrasbezoeker aan! 

Aan de kerkzijde zie je een aftands 

vervallen pandje zonder duidelijke 

bestemming.  

Is het een woning? Wonen dáár mensen? 

Is het een kraakpand, of misschien een 

opiumkeet?  

De echte Oudemirdumers weten dat dit 

bouwsel het ro ershol  is, altha s…zo 

wordt het genoemd. 

Maar eigenlijk lijkt dat het ook.  

Aan de geheel andere zijde zie je een 

boerderij. Nou ja, boerderij!  

Je zou er je varkens nog niet in loslaten.  

Want de laatste lik verf is er zo te zien 

vlak voor de tweede wereldoorlog 

opgestreken. 

De indruk die alle 

vrolijke uitgelaten 

toeristen hierdoor 

van Oudemirdum 

krijgen maak je niet 

goed met een 

sappige T-bone, een 

koud speciaalbiertje 

of een portie zachte 

saté met Vlaamse 

frieten. 

Nee, deze toeristen gaan na hun 

aangenaam verpozen weer terug naar 

huis met de bevestiging van hun beeld dat 

Friesland nog steeds een achtergebleven 

ontwikkelingsprovincie is waar de Friezen 

wonen in percelen die het niveau 

plaggenhut nauwelijks ontstegen zijn. 

En da s toch jammer! 

Want Oudemirdum is echt meer dan dat! 

Sterker nog, het is de parel in de kroon 

van Gaasterland...bliksem! 

Welke juwelier ziet kans om die parel nog 

een kléin beetje op te poetsen?? 

Of is deze column parels voor de zwijnen 

en kijken alle terrasisten nog jaren aan 

tegen twee o erklaar aar bewoonde 

o i ge ??? 

 

Beste maar weer!!!! HL 
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BEDANKT OUDEMIRDUM 

Na 62 jaar ben ik vertrokken met mooie 

herinneringen aan ons leven in dit mooie dorp. In 

1958 getrouwd met Riemke van der Werf uit Sondel. 

Ik woonde in Hemelum dus tijdens de 4 jaar verkering 

altijd door het dorp gefietst. Oudemirdum lag precies 

op de helft, hoe kon het zo zijn. Wij hadden beiden 

geen horecaervaring maar Boschlust kwam op onze 

weg. Riemke was in de gezinsverzorging in de Polder 

en ik was handelaar in veevoer en kunstmest bij 

ABTB. Hier was ruimte voor opslag en er was ook een 

hotel en café bij. Riemke en ik gingen in de leer bij 

onze voorgangers, de familie Roosendaal om het 

horeca vak onder de knie te krijgen. Wij kregen van 

onze voorgangers, Hannie en Roos wel wat hotel- en 

cafégasten maar hadden nooit verwacht dat het zo 

geweldig zou gaan lopen.  

In 1959 werd het Fonteinbos met 65 nieuwe zomerhuisjes gebouwd en er waren toen ook al 

campings. Er kwamen ook Duitse gasten naar Oudemirdum en die gingen toen niet naar 

Le er. I  Bos hlust as het op zo dago hte d frühshoppe . Dat as i  Duitsland 

gewoonte en daar speelden wij natuurlijk op in. Het liep meteen goed maar de 

Oudemirdumers waren er niet voor dat het café op zondag open was. Toen onze oudste 

zoon geboren werd hebben wij dan ook voor het gezin gekozen en zijn wij op zondag 

gesloten. Dat vonden de dorpsbewoners heel mooi.  

Door de week waren er veel vertegenwoordigers. Als die vertegenwoordigers Gaasterland in 

kwamen wilden ze eerst een bakje koffie. Als ze s avonds terug kwamen wilden ze een 

borrel om een goede dag te vieren. Was het een slechte dag geweest, dan wilden ze ook 

een borrel om het slechte zin te verzetten. Ons café was ook het dorpshuis. Alle clubs zaten 

hier en iedere avond was er wat te doen. Dinsdag damclub, woensdag biljartclub en vrijdag 

de schaakclub. En ook veel vergaderingen zoals het dorpsbelang en de begrafenisvereniging. 

In de winter zijn wij op donderdag met dansles begonnen wat ook gezellige avonden waren. 

Ja, Oudemirdum is wel veranderd in die tijd.  

Op zondag ging iedereen naar de kerk en wij als Roomsen gingen naar Bakhuizen. Gelukkig 

werd iedereen in zijn waarde gelaten en wij hebben ons altijd goed gevoeld in ons dorp. Wij 

hadden geweldige buren, Antje en Haitsje Kok van de smederij en Age en Wim van der Zee, 

de elektricien. Ze hebben nooit geklaagd over de drukte welke wij veroorzaakten. Wij waren 

jo g e  orga iseerde  a  alles i  het af  zoals ij oor eeld dis o. s A o ds k a  er eel 
jeugd maar de meesten kwamen uit Nijemirdum. Die jongeren hebben wij ook het 

kaartspelen en biljarten geleerd. Wij moesten wel vroeg sluiten want om 10 uur kwam 

politie Spijker en dan was de avond gebeurd. Als de begrafenisvereniging kwam dan ging ik 

aar urge eester Va  Hee stra e  zei dat ik graag at erle gi g ilde. Moet dat , roeg 
hij mij. De vergadering was om half tien afgelopen. De mensen gingen anders nooit naar het 

Café, maar met de begrafenisvereniging moesten ze en gingen nooit weer naar huis. Tachtig 

man! De stoelen er uit. Geweldige avonden. Nu mogen ze de hele nacht doorgaan, daar ben 

ik altijd op tegen geweest. Maar ja net als toen wij begonnen moet je meegaan met de tijd.  
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Iedere winter werd er verbouwd. Toen wij begonnen was er in het hotel geen stromend 

water, nu onbegrijpelijk maar 60 jaar geleden was dat zo. Wij vonden verbouwen heel leuk 

en iedere keer werd Boschlust mooier. In die tijd werd ook de voetbalclub N.O.K. opgericht 

en na de wedstrijd was Boschlust de kantine. Er kwam ook steeds meer jeugd in het café en 

dat botste in de zomer met de hotelgasten. Wij hebben daarom Bar de Brink gebouwd en de 

opening is verricht door de club, met een voetbal door de grote Piet Rienstra.  

De Brink was een groot succes maar voor de buren was het niet altijd een pretje wat ik 

achteraf ook wel begrijp. Veranderingen kun je niet keren en als ondernemer speel je daar 

op in.  

Al eer ele jare  heeft N.O.K. ee  eige  ho k. I  de 70 er jare  k a  ook het dorpshuis, 
waar wij natuurlijk niet op zaten te wachten. Het was zo en wij hebben toen een wat andere 

koers gekozen en dat is gelukt. Wij konden ons in Boschlust nu helemaal richten op onze 

hotelgasten en er kwamen ook steeds meer eters. Er waren veel vaste gasten zoals 

bijvoorbeeld de familie Plugge die meer dan 25 jaar naar ons hotel kwam. 

Wij hebben het heel goed getroffen met het personeel. De meeste meisjes bleven bij ons 

werken tot ze trouwden. Daar heeft Riemke veel aan gedaan, zij kon heel goed met het 

personeel omgaan. Het was een geweldig goede vrouw. Onze kinderen werkten ook altijd 

mee. Johan maakte zijn huiswerk na school in het café en bediende ondertussen de gasten. 

Vanaf 8 uur was het weer druk met de clubs. Toen de Hege Gerzen werd geopend 

verkochten Johan en Durk daar ijs, chips en frisdrank in een houten hokje. Onze jongste 

kinderen Johnny en Marjan hielpen ook altijd mee in de bediening, de keuken, afwas en met 

het schoonmaken van de hotelkamers.  

Na 30 jaar zijn Riemke en ik gestopt en hebben Durk en Agatha het stokje over genomen. 

Maar eerst hadden wij in 1983 de hotelkamers allemaal gerenoveerd. De brandpreventie 

moest in orde zijn en alle kamers kregen een eigen douche en wc. Ik vond mij zelf te jong 

om te stoppen maar Riemke had het wel gehad na 30 jaar in de keuken. Zij is toen een eigen 

leven begonnen en werd actief in het bestuur van dorpsbelang en had toen eindelijk tijd om 

met vriendinnen te sporten en lid te worden van veel clubs. Als ik terugkijk was dat heel 

mooi voor haar. Ook voor mij was het hotel vaak stress. Ik ben toen in de Brink nog 12 jaar 

actief geweest. In de zomer als pannenkoekenhuis, slijterij en ijssalon. En in de winter 

praat af . O   uur s iddags as de sta tafel altijd ezet et leeftijdge ote . ‘ie ke 
kwam ook vaak maar dan als gast. Een hele mooie tijd maar dat kwam ook omdat ik 

geweldige meisjes had die mij hielpen en als algemene leiding was Petra Mous mijn grote 

steun.  

Met 68 jaar ben ik opgehouden en hebben Durk en Agatha van de Brink een restaurant 

gemaakt. De stamtafel waar de oudere gasten een praatje konden maken was toen 

afgelopen. Dit heb ik erg gemist. Wij hebben 35 jaar heerlijk gewoond in het boerderijtje van 

Lou Caf. Helaas is Riemke te jong gestorven maar dat heb je niet in de hand. Ik heb nog 8 

jaar alleen op deze heerlijke plek aan de Star Numanwei gewoond. Maar je wordt ouder en 

het is een groot erf dat je moet onderhouden. Wij hebben gelukkig goede kopers gevonden 

die mooie nieuwe plannen hebben voor het huis. Ik woon nu in het oude gemeentehuis in 

Balk en dat bevalt goed. Maar de tijd in Oudemirdum zal ik nooit vergeten en het prachtige 

dorp en de mensen zal ik ook wel gaan missen. Hoop dat ik nog vaak daar naar toe kan 

fietsen. Ik wil jullie bedanken dat wij zo lang daar mochten wonen.  

Hartelijke groeten, Tjebbe Agricola; Dubbelstraat 1-14; 8561 BC Balk  
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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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De smid fan Aldemardum

Foto’s en tekst: Rommert      

Yn it Pompeblêd “herfst 2015” stie al in foto 
mei tekst oer de smidse en hjir binne noch in 
pear foto’s wer at de smid, Haitsje Kok (1917 
– 1980), drok dwaande is by it smidsfjûr om 
it hynder fan Janus Visser wer op nije izers te 

setten. De foto’s binne  +/- 1965 makke.


