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De Paraplubak

Meneer Parasol en mevrouw Paraplu dat is toch zo’n enig setje,
net nog vroeg hij:”mevrouw hoe gaat het met u”, 
wordt ‘t niet weer eens tijd voor een verzetje”...?
samen staan ze in de paraplubak, keurig netjes zij aan zij,
met een vrolijke wandelstok en een bezem op een rij. 

“Een verzetje”: zegt de wandelstok, dat trekt mij ook wel aan, 
bezem kijk eens naar buiten, jij staat het dichtste bij ’t raam. 
hoe is het weer..., hoe ziet het er buiten uit...,
zie je de zon of zitten er druppels op de ruit? 

Geen zon en geen regen dat is wat ik mag hopen,
dan ga ik buiten wandelen, dan ga ik lekker lopen.
“néé”: zegt meneer Parasol dat zou niet eerlijk zijn,
ik wil een stralend zonnetje, dan is het buiten ècht pas fijn. 

“Nee, nee”: zegt mevrouw Paraplu, luisteren jullie eens even, 
na regen komt zonneschijn zó is het leven.
dus eerst ga ik en dan bent u meneer Parasol,
“ho, ho”: zegt de wandelstok dit wordt me toch echt te dol.

Ik sta hier al dagen schiet haast wortel op deze plek, n
ee, nee het is mijn beurt, mij krijgen jullie niet gek! 
bezem kijkt naar buiten en wat hij ziet dat maakt hem blij, 
stop maar met jullie gekakel, want echt... ze kiezen mij

Ik zal de eerste zijn die naar buiten gaat, om áán te vegen, 
er schijnt geen zon en er valt ook helemaal geen regen.
’t is sneeuw wat ik zie op de straat en op de stoep,
dus ben ik de eerste want vegen is mijn beroep.

Bezem zegt:” er is niets zo veranderlijk als het weer...

nu ben ik aan de beurt en jullie wellicht een volgende keer”.

Mevrouw Vulpen 

Foto voorkant:  Shefalie Guha Roy Thakurta
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Van de Bestuurstafel 

Beste lezers, 

Het begint een saaie bedoening te worden 

om steeds maar weer het vreselijke corona 

gebeuren als hot nieuws aan te horen en dat 

de regels wederom voor vier weken 

aangescherpt worden: 1,5 meter afstand 

houden, mondkapjesplicht in het openbaar 

vervoer, in het ziekenhuis, bij de dokter en 

de tandarts etc. Op 5 november kwamen 

daar nog wat regels bij: musea, theaters, 

zwembaden, bibliotheken, dierentuinen, 

clubhuizen en andere podia moeten tot 18 

november dicht...Maar is het wel zo 

gevaarlijk als beweerd wordt? De twijfels en 

het angst zaaien, is dat de bedoeling? Is het 

niet gewoon een verkleedde griep? 

Pandemie of Plandemie? Laten we vooral in 

deze tijd ons Gezond Verstand gebruiken! 

 

Als u de boeken van Aldous Huxley (Heerlijke 

nieuwe wereld) en George Orwell (1984) 

hebt gelezen dan begrijpt u bovenstaande 

misschien een stuk beter. 

 

Een wat vreemd begin van ‘Van de 

Bestuurstafel’, maar ja, er valt ook niet 

zoveel te melden. Er gebeurt niet veel meer, 

restaurants en cafés dicht, terrassen 

gesloten, evenementen gereduceerd tot nul. 

Concerten mogen maar bezocht worden tot 

maximaal 30 personen, niet leuk allemaal.  

Maar een boswandeling kan gelukkig nog 

wel... 

Hopelijk is 

het na 18 

november 

weer een 

beetje 

‘’normaal’’ 

geworden en 

biedt het  

 

Gezond Verstand ons die mogelijkheid zodat 

we wel een beetje Sinterklaas en Kerst 

kunnen vieren… 

 

In ieder geval is ons bestuur verrijkt met een 

nieuwe penningmeester: Anne-Carine 

Verhage, Jan Schotanuswei 96, 8567 LE 

Oudemirdum, zie ook het stukje op de 

volgende pagina. Tevens verwelkomen wij 

een nieuw bestuurslid: Saskia Tuinstra ook 

van de Jan Schotanuswei 25, 8567 LB 

Oudemirdum. (zie editie It Pompeblêd Herfst 

2019) Beide dames doen al geruime tijd mee 

in het bestuur maar vanwege het corona 

dilemma en de uitgestelde ALV was even 

voorstellen niet mogelijk. Wij hopen dat ze 

bij de komende ALV door de leden zullen 

worden gekozen! 

 

Dan is op 5 november door de Raad van 

State een hoorzitting gehouden met 

betrekking tot de Zandwinning Smals versus 

Gemeente en tegenstanders. Men kon dit 

volgen via YouTube. De Hoge Raad vindt het 

een ‘ingewikkeld’ plan. Uitspraak over 12 

weken... 

 

Het glasvezel project voor Oudemirdum is 

(nog) niet van de baan, achter de schermen 

probeert men het alsnog voor elkaar te 

krijgen, afwachten dus… 

 

Vooralsnog gaan we weer hoopvol een 

nieuw jaar tegemoet, met of zonder corona. 

Misschien zelfs zonder vuurwerk... 

 

Wij wensen u allen fijne feestdagen een 

rustige jaarwisseling en een kleurrijk 2021! 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Plaatselijk Belang 
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Even voorstellen 

Er heeft een wisseling van het penningmeesterschap plaatsgevonden in het bestuur van uw 

Plaatselijk Belang zonder dat de algemene ledenvergadering de benoeming heeft kunnen 

goedkeuren. Dat is iets wat dan ook alleen maar kan gebeuren in een zo raar jaar als 2020 is 

geworden dankzij het corona-virus. Het leek mij daarom wel een goed idee om mijzelf even 

aan u voor te stellen via ons dorpsblad als uw, op dit moment tijdelijke, penningmeester 

totdat er weer een ALV kan plaatsvinden. Tenslotte ga ik wel over het geld wat u allen als 

leden hebt ingebracht. 

Oorspronkelijk kom ik uit Zwolle maar na veel omzwervingen 

over de hele wereld woon ik sinds 1993 in Fryslân, de eerste 

10 jaar in Uitwellingerga, daarna 16 jaar in Langweer en nu, 

samen met mijn man Hans Keman, sinds februari 2019 in 

Oudemirdum, net buiten de bebouwde kom. We hebben geen 

kinderen maar wel een heerlijk hondje, een zwarte mini-

doodle, nu 8 jaar oud. Met ons drieën genieten we van ons 

heerlijke huis, tuin en uitzicht.  

Naast het leiden van een watersportbedrijf in de jaren in 

Uitwellingerga ben ik 9 jaar penningmeester geweest van de 

VVV Wymbritseradiel. In Langweer heb ik een financieel 

advies en administratiekantoor gerund. Ool ben ik 6 jaar 

penningmeester geweest van de golfclub Gaasterland, hier vlakbij. Overigens zijn wij daar als 

liefhebber van de golfsport beiden lid. Eind 2017 werd ik gevraagd om penningmeester te 

worden van het museum Joure en Bezoekerscentrum Mar en Klif. Ik ben dit nog steeds en 

hierdoor werd ik al enigszins bekend met de omgeving en het mooie dorp Oudemirdum. 

 

Eenmaal verhuist naar de Jan Schotanuswei/hoek Beukenlaan kwam ik er achter dat we 

eigenlijk iets te ver buiten het dorp woonden om wat meer contact te krijgen met het dorp 

zelf. Het leek mij dan ook een goede manier om meer betrokken te zijn door mij kandidaat te 

stellen voor het penningmeesterschap van PL.B toen ik op de deur van de winkel van Bokma 

las dat men een opvolger zocht voor Anke Heemskerk. Een gesprek met het, gezellige, 

bestuur leidde er toe dat ik werd opgenomen in hun midden. We wisten toen nog niet hoe 

alles ineens anders zou worden. 

 

De ALV van maart werd uitgesteld. Ik draaide gewoon mee in het bestuur als een soort extra 

lid, maar in september zei Anke dat zij niet voor niets had aangegeven dat ze wilde stoppen. 

Met het vooruitzicht van een ALV in oktober was dat ook geen probleem. Maar iedereen 

weet het, ook deze ging niet door. Dus hebben we in het bestuur besloten dat ik het toch 

over zou nemen, wat inmiddels is gebeurd. Ik vind het tot nu toe ontzettend leuk en hoop 

dat de ALV de keuze van het bestuur zal goedkeuren. Tot die tijd doe ik mijn uiterste best als 

tussenpaus met het rare gevolg dat ik op de eerstvolgende ALV u de jaarcijfers over de 

laatste 2 jaar ga presenteren waarna u mij alsnog naar huis kan sturen of niet natuurlijk. 

Kortom, een ongebruikelijke start maar we gaan ervoor. En zoals u heeft kunnen lezen ik heb 

de nodige ervaring. Ik ga uit van een prettige samenwerking met een ieder die zich betrokken 

voelt bij het dorp, de activiteiten, het mooie dorpsblad etc. Ik ben bereikbaar voor iedereen 

die vragen heeft. Ik ontmoet u graag op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, 

wanneer dan ook. Met vriendelijke groet, Anne-Carine Verhage  
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Terugkijken (fotoverslag) 
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Liedje van verlangen 

Terwijl ik dit schrijf lijkt er veel onzeker. Waar koersen we op aan? Gaat de curve 

veroorzaakt door Covid-19 omlaag of juist niet? Gaat Nederland nog meer op slot of toch 

niet? Komt er een vaccin of nog niet? Onzekerheid alom.  

Door de onzekerheid heen, gloort er toch iets nieuws. Dat nieuwe vinden wij in de geboorte 

van Jezus wat wij vieren met Kerst. Een vast punt in onzeker tijden, juist ook dit jaar. 

Maar dat niet alleen. Wat we ook vast mogen houden: er gloort de belofte van een nieuw 

begin. Een cruciaal moment, een moment dat je tussentijd zou kunnen noemen, omdat we 

even stil staan. Stil staan bij het wonderschone van de geboorte, dat een begin is, ja 

waartoe? Wisten de consultants, de adviseurs en managers van die dagen dat? 

Ik vraag het me af.  

In deze tijd van het jaar, zo herinner ik me, 

tref ik dikwijls een dubbele 

gemoedstoestand aan bij de mensen die ik 

bezoek. De dagen zijn kort, de avonden 

lang. Zonlicht is er meestal niet te over, 

grijze tinten kleuren ons vergezicht. Het 

licht lijkt spaarzaam. Vroeg gaan de 

gordijnen dicht. Een hele lange avond heb 

je nog voor je. Dat valt niet altijd mee. 

Zeker wanneer je alleen bent. En er zijn 

nogal wat mensen alleen. Tijdens een 

bezoekje hoor ik vaak het liedje van verlangen doorklinken in de woorden van mensen. 

Nee, laten we niets afspreken, na de kerstperiode maar, en dat is inclusief de jaarwisseling, 

dan is er weer van alles mogelijk. Alsof een periode van inkeer zich aandient.  

Of een ander die me vertelt dat ze zo intens hoopt dat de kerstdagen mooi zullen zijn. Dat 

we als familie iets moois zullen beleven. Met elkaar! 

Of de vrouw die me vertelt dat ze altijd zo van Kerst heeft gehouden. De boom die geurt, 

het kerstkleed op tafel, kaarsen die branden… 

Dat liedje van verlangen lijkt met iets lichts verbonden te zijn en strekt zich uit over de 

dagen rondom de zonnewende. Naast de verbondenheid van mensen met elkaar, is er het 

licht dat ons leven binnenkomt met Kerst. Jezus komt als licht der wereld. In Jezus wordt 

Gods diepe verbondenheid met ons mensen zichtbaar.  

 

Maar hoe zal dat dit jaar gaan? Liedjes van verlangen naar verbinding zullen blijven. Maar 

zullen we elkaar als familie treffen? Met hoeveel mogen we komen? Die verbinding waar we 

naar verlangen, is wellicht aan regels onderworpen. Maar Gods verbinding met ons mensen 

is aan geen regel onderworpen, die wordt ons gegeven door de geboorte van het Kerstkind. 

Gelukkig hoeven we geen adviseur, manager of consultant te zijn om dit feest te mogen 

ervaren. Om een liedje van verlangen te zingen. Iedereen mag zich laten raken. Aan laten 

raken door het Licht. Waartoe? Om oog te krijgen voor het kleine goede van elke dag.  

 

Lieke Versluis 
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! (… of hangt, of zit, of swingt, of klimt …) 

De rustplaats van Jaap Aap vorige keer in de bocht van het Huningspaed was snel ontdekt! 

Jobbe Temming herkende deze picknickplaats 

onder andere. Het suikerbrood komt naar je toe, 

Jobbe! 

 

Wie weet te ontdekken waar Jaap Aap deze keer 

zit? Toen Jaap Aap hier langsliep kon hij niet 

anders dan het bordje gehoorzamen en gerust 

even rusten. Wat hebben we toch een vriendelijk 

dorp hier in Oudemirdum. Stuur jij je antwoord 

ook in? 

 

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 suikerbrood moeten brengen…). Het 

antwoord kan tot 1 februari ingezonden worden.  
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Huisartsen Nieuwsbrief 

Een rubriek geschreven door de Huisartsen Bakhuizen om nieuwe of belangrijke  

medische onderwerpen te belichten. 
 

Tijdens de griepvaccinaties van de afgelopen maand heeft de groep van 73 t/m 79 jaar ook 

een pneumokken vaccin aangeboden gekregen. Dit was nieuw dit jaar. Hieronder leest u 

meer over de pneumokken. 

 

Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de bacterie bij zich dragen zonder er ziek van 

te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Als andere mensen die kleine 

druppeltjes inademen, kunnen ze besmet raken. Maar ook door zoenen of iemand aanraken 

na hoesten of niezen, kun je besmet raken. Vooral jonge kinderen en oudere mensen met 

minder weerstand worden ziek door pneumokokken. Ziektes die u kunt krijgen door 

pneumokokken zijn: longontsteking (komt het vaakst voor), oorontsteking, 

bijholteontsteking, bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. Na zo'n ziekte duurt het vaak 

lang voordat u weer helemaal fit bent. Soms blijft uw gezondheid voor altijd zwakker.  

 

U kunt voorkomen dat u pneumokokken in uw lichaam krijgt door vaak uw handen te 

wassen en zo weinig mogelijk uw ogen, neus en mond aan te raken. Ook door te hoesten en 

niezen in de binnenkant van uw elleboog of papieren zakdoekjes te gebruiken die u meteen 

weggooit, kunt u voorkomen dat u anderen besmet. Mensen van 60 jaar en ouder worden 

sneller en ernstiger ziek van pneumokokken. Daarom adviseert de Gezondheidsraad mensen 

van 60 t/m 79 jaar te beschermen tegen pneumokokken. Er zijn alleen niet genoeg vaccins 

om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar in één keer uit te nodigen. In 2020 is dus gestart 

met de groep: mensen tussen de 73 en 79 jaar. De komende jaren wordt de rest van de 

doelgroep uitgenodigd. Daarbij wordt geprobeerd om elk jaar ongeveer een gelijk aantal 

deelnemers in het programma te hebben.  

 

Op oudere leeftijd vermindert de werking van het afweersysteem, waardoor de 

werkzaamheid van vaccins met de leeftijd afneemt. Daardoor geeft vaccinatie bij mensen 

boven de 80 jaar maar weinig bescherming en worden mensen uit deze leeftijdsgroep niet 

uitgenodigd voor de pneumokokkenprik. De pneumokokkenprik beschermt u tegen het 

krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken. In de prik tegen 

pneumokokken zitten dode stukjes van deze bacterie. U wordt niet ziek van de dode stukjes. 

Wel maakt u afweerstoffen aan. Wordt u later besmet met de bacterie? Dan herkent uw 

lichaam de bacterie. Uw lichaam kan dan sneller en beter afweerstoffen maken. De kans is 

dan kleiner dat u ziek wordt. Na ongeveer 2 weken geeft de pneumokokkenprik 

bescherming. De prik werkt ongeveer 5 jaar.  

 

Er zijn veel soorten pneumokokken. De prik tegen pneumokokken beschermt tegen 23 

soorten die het meeste voorkomen. De prik beschermt dus niet tegen alle soorten. Het 

aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen kan door de pneumokokken vaccinatie 

aanzienlijk verminderd worden.  

Voor vragen kunt u terecht bij uw huisarts. U kun meer lezen over de pneumokken 

vaccinatie op de website van het RIVM of op thuisarts.nl.  

Huisartsen Bakhuizen, Skuniadyk 12, tel. 0514-581287
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Vlaggenwedstrijd   
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Van de sportvereniging 

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

dorpsbewoners, 

 

Net als bij jou thuis en in je dagelijkse leven heeft het coronavirus 

bij ons in de sportvereniging nog steeds veel impact.  

Sportief voor de leden, voor iedereen op het sociale vlak, maar ook 

financieel voor de SV NOK. Vol goede hoop en met veel ambitie zijn na de zomer alle 

afdelingen weer begonnen met een nieuw seizoen. Helaas heeft het allemaal niet zo lang 

geduurd dat we voor een groot gedeelte weer werden gedwongen te stoppen. 

De afdeling tennis kan voor een groot gedeelte doorgaan met haar activiteiten maar voor de 

overige afdelingen geldt dat alleen de jeugd t/m 18 jaar zonder beperkingen mag 

doortrainen. Trainen zonder wedstrijden te spelen in competitieverband. 

Voor boven de 18 jaar geldt dat alleen getraind mag worden in groepjes van maximaal 4 

personen met een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter. 

Bij de gymnastiek mogen de groepslessen nog doorgang vinden. 

 

Voor ons allemaal geldt dat we hopen vanaf midden januari allemaal weer los te kunnen en 

te mogen.  

Dat de volleybal en voetbal hun competities kunnen uitspelen, dat iedereen weer zonder 

maatregelen mag trainen en hun lessen kan volgen, dat het publiek de wedstrijden weer 

mag bezoeken en dat de kantine weer open mag. 

Het zou de ideale situatie zijn maar het is nog ver weg. 

 

Tot die tijd is het belangrijk dat we samen onze verantwoordelijkheid nemen. 

Pas goed op jezelf en op je omgeving, dan slaan wij ons er met z’n allen doorheen. 

 

Hoofdbestuur SV NOK, afdeling voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis 
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Corona, Corona, Corona…het is net of zijn er geen andere onderwerpen meer voor 

praatprogramma’s, social media, werkomgeving, binnen familie- en vriendengroepen enz. 

Positief, negatief het zijn de woorden die je hierbij heel veel worden gebruikt, het 

onwerkelijke is hierbij eigenlijk dat het positief is als je negatief bent. 

 

De afgelopen 9 maanden waren niet persé heel negatief, ook in dit soort tijden zie je dat er 

op heel veel gebieden nieuwe initiatieven ontstaan, nieuwe mogelijkheden worden 

gecreëerd en dat je wordt “gedwongen” om anders/creatiever te denken waardoor er 

mogelijkheden ontstaan die je anders niet had bedacht. 

 

Graag zouden wij jullie ook op een, in maart al lopend, initiatief willen wijzen en laten zien 

dat er ook in deze tijd of misschien zelfs juist in deze tijd best mogelijkheden zijn om iets te 

voor elkaar te boksen met behulp van sponsoren zodat je toch klaar bent voor de toekomst. 

 

Wellicht al wel eens zien rijden of zien 

staan, maar een initiatief van afgelopen tijd 

is een gesponsorde spelersbus voor de 

afdeling voetbal. Hiermee willen we de 

studenten binnen de vereniging de 

mogelijkheid bieden om op 

donderdagavond heen en terug Groningen 

te rijden om met elkaar te trainen in 

Oudemirdum. We hebben zo meerdere 

nieuwe leden kunnen verwelkomen binnen 

de afdeling voetbal. Hiermee is de afdeling 

voetbal binnen ZW-Friesland best uniek.  

 

Het verenigingsleven, in allerhande vorm, 

wordt steeds moeilijker om “aan de praat te houden”, dit heeft diverse redenen; Men heeft 

(te)veel keus in diverse sporten, overstap maken naar andere club is gemakkelijk, stoppen 

met sport gebeurt veel, krimp van bevolking op platteland, gemeentegelden die minder 

worden enz. Bij meerdere clubs om ons heen zie je dat het allemaal minder wordt en dat 

het bestaansrecht er bijna niet meer is. Met die gegevens in het achterhoofd nogmaals dank 

aan de sponsoren, die het mogelijk hebben gemaakt, in deze tijd, dat we toch dit soort 

initiatieven tot een goed einde kunnen brengen. Voetbalbestuur VV NOK 
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Oudemirdum Onderneemt 

- De Thústaart - 

Yn de maitiid fan dit jier binne wy útein setten mei 

it opstarten fan "De Thústaart". Wy hâlde alletrije 

fan lekkere taarten of cake 's bakke, sadwaande is 

dit bedriuwtsje yn it libben roppen. 

  

Do wolst taart bakke, mar wêr hellesto dat iene hearlike resept wei.... No, dan kinst by ús 

terjochte! By ús kinst kant en kleare bakpakketten bestelle, dêr sitte alle ingrediïnten yn 

dytst nedich bist. Kinst daliks oan de slach!  

  

Oer de resepten: Dy binne echt net sa dreech te meitsjen, it stiet dúdlik beskreaun fan 

begjin oant it ein. Litst it besoargje of hellest it by ús wei, watsto mar it leafst hast. 

  

In Thústaart-Tas kado jaan is fansels 

ek heel leuk! Sjoch mar ris op ús 

webside www.dethustaart.nl. Kinst 

út achttjin ferskeidene hearlikheden 

kieze. Ek is der mear ynformaasje te 

finen oer ús en de wize fan 

bestellen, besoargjen en ôfheljen.  

Wachtsje net langer en bestel in 

Thústaart-Tas en foardatst it witst, 

rûkt it hiel hús nei selsmakke taart! 

 

Groetnis, Anneke, Jantsje en Grytsje 

Team De Thústaart  

 

Vereniging Oudemirdum Bruist 

2020 gaat niet de boeken in als het meest bruisende ooit... Helaas, 

Corona heeft flink roet in het eten gegooid. Toch hebben we nog wel 

wat leuke activiteiten kunnen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de 

Muziekoptocht op 27 april. En ook tijdens de bouwvak hebben we het maximale er wel 

uitgehaald. Zomermarkten, muziek op de brink en ook nog een open lucht bingo!  

 

Vorige jaren pakten we ook tijdens de jaarwisseling flink uit! De oudejaarsloop, stamppot 

eten in het MFC, de conference van Henk Landsheer, een spetterend vuurwerk en natuurlijk 

het afsluitende feest in De Nostalgie! En wat te denken van de nieuwjaarsduik in het grote 

bad op de brink! Voor dit jaar staat er (nog) niks in de planning. Op moment van schrijven 

zitten we in een lockdown, waardoor er dus ook niks mogelijk is voor ons als bestuur. Met 

een beetje geluk laat de overheid de touwtjes nog wat vieren richting het oudejaar. We 

gaan het zien. Mocht er een opening zijn, dan proberen we nog wat leuks te regelen! Houd 

in ieder geval onze kanalen (Facebook en website oudemirdum.nl) in de gaten. Hoe dan ook, 

wij hopen dat 2021 weer een stuk bruisender wordt! Folle lok en seine! 

                                                                                                                                      Bestuur VOB  
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Puzzelcompetitie 2020 

Beste puzzelaars, we zijn alweer toegekomen aan de laatste puzzels van deze competitie. De 

tijd gaat snel. Alle vaste deelnemers hebben weer ingestuurd. We ontvingen zelfs een 

inzending uit Vollenhove. Deze deelneemster staat al jaren op camping De Bosrand en leest 

daar altijd it Pompeblêd. Hartelijk dank in ieder geval voor alle inzendingen! 
 

De oplossing van de Herfst Kruiswoordpuzzel is: ‘UITZENDEN’. De oplossing van de sudoku 

staat op de pagina hiernaast. 

 

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

oplossing van de eerste kruiswoordpuzzel telt mee voor de puzzelcompetitie. Een goede 

wintertijd met veel puzzelplezier toegewenst! De redactie 

 

De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2020       

5 punten 

Mevrouw T. de Boer 

 

10 punten 

Mevrouw J. Bouma - Stegenga 

 

15 punten 

Familie G. Baukema 

Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst 

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 

3 punten 

Mevrouw A. Abma - Posthuma 

Mevrouw B. Hospes - Boukes 

De heer P. de Jong 

De heer G. Kelderhuis 

Mevrouw A. Klompmaker 

De heer F.J. Kooistra 

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 

 

 

 

 

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 februari 2021 bij:  

Linda Quak; De Brink 22; 8567 JD Oudemirdum.  

Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Herfst Sudoku 

   

   

 

 

                                                                                          
Uitslag kleurplaat 

Deze keer werden er 25 kleurplaten 

ingeleverd bij Drogisterij 

Kramer - Zeldenrust. Het was een  

mooie bonte verzameling achter de  

ramen bij Meta. TOP!  

De prijswinnaars zijn deze keer: 

0 – 4 jaar: Tessa de Vries (3 jaar) 

4 – 8 jaar: Melle Rienstra (5 jaar) 

8 – 12 jaar: Matthijs de Vries (10 jaar)  

 

De kleurplaat uit dit winterboekje  

kun je inleveren bij het Snackpunt in  

MFC it Klif. 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 

Zaterdag 21 november is Sinterklaas weer aangekomen in 

Oudemirdum. Vanwege de Corona moesten de Sint en 

zijn Pieten wel een beetje op afstand blijven. Maar dat 

was geen probleem: aan alles was gedacht. 
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WINTERPUZZEL 2020 (5 punten) 
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De trimbaan 

Een gedeelte uit een artikel in de Balkster Courant van 2-12-2011 

OUDEMIRDUM. De trimbaan bij Oudemirdum, eigendom van de gemeente Gaasterlân-

Sleat krijgt een opknapbeurt. 

Van sommige trimtoestellen is niets terug te vinden, andere 

zien er gehavend uit. Een voorstel van de gemeente was 

bijvoorbeeld om alleen nog te vernieuwen wat kan en de rest 

weg te halen. Dan is het parcours niet meer compleet en 

daarom was dat geen optie voor ons”, aldus Dorpsbelang 

Oudemirdum. De gemeente, eigenaar van de trimbaan, gaat 

de wensen en mogelijkheden inventariseren. Dorpsbelang is blij 

dat de gemeente de toezegging heeft gedaan dat de trimbaan, 

die ooit geschonken is door Woudsend Verzekeringen, een 

opkikker krijgt. Volgens de gemeente valt het met de toestand 

van de toestellen nog wel enigszins mee. ,,Eens in de twee 

maanden wordt de trimbaan geïnspecteerd door de 

buitendienst en als er dingen stuk zijn en hersteld kunnen 

worden, dan gebeurt dit. Iets wat stuk is en niet gerepareerd 

kan worden, wordt netjes weggehaald”, aldus een 

woordvoerster van de gemeente. 

 

Maar van de in +/- 1980, om het bungalowpark  

“het Fonteinbos”, aangelegde trimbaan rest nu, 2020, alleen 

nog dit eenzame bordje aan een eikenboom. 

 

  Opbrengst KWF Kanker Bestrijding 2020 

In de eerste week van september zijn in Oudemirdum de  

collectanten langs de deuren geweest voor het KWF. 

Zij hebben € 1147,84 opgehaald! Alle collectanten  

en gevers hartelijk dank, voor dit mooie bedrag! 

 

Namens KWF Kanker Bestrijding, 

Petra van der Meer - van de Zande 
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BEDANKT! 

Bezorging Pompeblêd. In de 

vorige editie van it Pompeblêd 

stond een oproep voor een 

nieuwe bezorger(s). 

Het was heel mooi dat we 

hierop snel en veel reacties 

kregen. 

Er zijn daardoor twee nieuwe 

bezorgers gevonden en we 

hebben een aantal mensen op 

de reservelijst gezet. 

 

Bouke de Jong, onze vroegere 

bezorger, nogmaals hartelijk 

dank voor de vele jaren dat je it 

Pompeblêd bezorgd hebt. En 

bedankt mensen voor het 

aanmelden. 

 

Wieke Limburg 

Gea Liefhebber 

Redactie it Pompeblêd 
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Van de redactie 

Al sinds jaar en dag is Jelle Twijnstra lid van de redactie 

van it Pompeblêd. Door afnemende gezondheid, heeft hij 

zijn bijdrage daaraan de laatste jaren fors moeten 

beperken. De laatste tijd ontfermde Jelle zich over de, 

overigens zeer populaire, rubriek ‘De puzzelcompetitie’. 

In het decembernummer van 2015 hebben we een 

interview geplaatst met de toen 80 jaar geworden Jelle. 

U kunt dit nummer terugvinden op oudemirdum.nl. 

 

In november jl. heeft Jelle vanwege zijn gezondheid, afscheid genomen als redactielid. Als 

redactie willen we Jelle graag vanaf deze plek hartelijk bedanken voor al zijn inzet voor  

it Pompeblêd. Voor de volledigheid: de oplossing van de puzzels kunt u inleveren bij 

redactielid Linda of insturen via e-mail naar pompebled@oudemirdum.nl.  

 

Op dit moment bestaat de redactie dus uit vijf personen. En eerlijk gezegd kunnen we wel 

één of twee extra leden gebruiken. Ben je een beetje creatief, heb je goede ideeën of ben je 

een beetje handig met de computer, dan is de redactie misschien wel iets voor jou. 

Nieuwsgierig? Je kunt altijd een keer een redactievergadering bijwonen. Neem gerust 

contact op met één van de redactieleden. De contactgegevens vind je in de colofon achterin 

dit blad. 

 

Groet, Rommert, Lisette, Hiskje, Linda en Rein  

School- en dorpsreünie uitgesteld 

100 jaar Christelijke basisschool onderwijs én de 5 jaarlijkse dorpsreünie 

Helaas, helaas, maar in verband met het nog steeds onzekere Corona tijdperk, hebben 

de reüniecommissies het besluit moeten nemen om de reünie een jaar uit te stellen. 

 

- Want hoe kun je een reünie houden als je nog de 1,5 meter afstand regel moet 

hanteren? 

- Wat is een reünie zonder die mensen die graag willen komen maar dit i.v.m. de corona 

nog niet durven? 

 

En je kunt een reünie ook niet op het laatste moment afzeggen omdat er mensen zijn die 

van over de landsgrenzen komen en dus een reis en  

een verblijfplaats moeten regelen. 

  

De commissies hopen dus op betere tijden en  

gaan er voor om in 2022 de reünie alsnog  

te organiseren. 

 

De reüniecommissies 
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Oud papier 

De lezers onder u die ook nog wel eens een krant lezen zal het inmiddels duidelijk zijn dat er 

discussie is over het oud papier. In het kort komt het er op neer dat de prijs van oud papier 

zo laag is dat het niet meer loont om het als vrijwillige organisatie te verzamelen. Dit is 

overigens al jaren zo, maar dankzij de gemeente die een garantieprijs afgeeft, kan er voor 

vrijwilligers nog steeds iets aan worden verdient. 

 

Tot 31 december a.s. is de gemeente hier contractueel aan gehouden. M.i.v. 1 januari 2021 

stopt de gemeente hiermee en is het voor vrijwilligers derhalve niet meer lonend om oud 

papier te verzamelen. Sterker nog, het gaat geld kosten om het ergens kwijt te raken. Dit 

houdt in dat in december voor de 

laatste keer oud papier zal worden 

ingezameld in Oudemirdum. Hierna 

neemt de gemeente het over. 

 

Wij vinden het erg jammer dat aan 

een decennia lange traditie een 

einde komt. Niet alleen vanwege de 

financiën, maar zeker ook vanwege 

de sociale binding die deze traditie 

met zich mee bracht. 

- Namens alle betrokkenen Oud 

Papier - 
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MFC it Klif 

Corona: Waar we zulke prachtige jaren achter ons 

hebben liggen met een geweldige bezetting van 

bezoekers binnen het MFC, moeten we helaas het afgelopen jaar concluderen dat Corona 

maatregelen een heel ander beeld van de levendigheid in en rond het MFC hebben laten 

zien. Sport veel minder, bezoek aan de horeca veel minder, zorgkamers alleen het 

noodzakelijke en familiefeestjes slechts in beperkte mate. Geen Bingo, geen volleybal 

toernooi buiten en noem maar op. We hebben als bestuur met de pachter en gebruikers 

omtrent het Covid 19 protocol hele goede afspraken gemaakt. Onderling proberen we 

elkaar “in leven te houden” (afspraken over financiële zaken) en iedereen was vol 

commitment om niet te sjoemelen met de regels. Henk (onze pachter) heeft voor zijn gasten 

intern, binnen de geldende regels, meerdere aanpassingen gedaan, om toch nog gasten te 

ontvangen en via sociale media (Facebook: https://www.facebook.com/MfcItKlif ) geeft 

Henk met regelmaat door wat de mogelijkheden nog zijn. Ook heeft de gemeente een 

inventarisatie rondje gedaan omtrent de situatie rond dorpshuizen. Dan blijkt dat wij het 

allemaal nog behoorlijk goed onder controle hebben. 

 

Zonnepanelen: Veel stroom wordt door het MFC verbruik in de (kennelijk steeds warmer 

wordende) zomers. Met de doorontwikkeling van de zonnepanelen sector, blijkt dat wij het 

aantal zonnepanelen nog behoorlijk kunnen uitbreiden op het dak van de sportzaal. We 

hebben daarbij gebruik gemaakt van de kennis en kunde van de lokale ondernemer Marten 

H. Hospes uit Sondel. De stroom uit de panelen kan dan direct gebruikt worden voor de 

koelcellen, (af-)wasmachine, verlichting, zaal koeling etc. We kunnen, met het verplaatsen 

van de bestaande panelen, nu 30 panelen bijplaatsen. Doen we toch weer mee met onze 

gedachte: “Milieu…….:  we doen  voor een milieubewuste toekomt zeker datgene wat 

zinvol en in ons vermogen ligt.” 

 

Bouwtechnische staat: We hebben een geweldige vrijwilligersploeg voor het onderhoud 

van het MFC. Die komen met regelmaat bij elkaar om zowel intern als extern het gebouw en 

de (tuin)omgeving in een geweldige staat te houden. Want wij staan 100% achter de 

stelling: “wat mooi is, blijft ook mooi”. Echter toch kwamen we er afgelopen maand achter 

dat er een mankement zichtbaar werd. Ineens begon het te lekken bij het voor dak. Het 

water kwam bij regenbuien stevig naar binnen. Zo 1, 2, 3 was de oorzaak niet te vinden, 

maar wel kon worden geconstateerd dat de lekkage aan de buitenzijde al enige tijd/jaren 

aan de gang was. De panlatten waren namelijk verrot. Er wordt op dit moment onderzoek 

gedaan naar de oorzaak en hoe en op welk beste moment we het weer kunnen herstellen. 

Zo zie je maar…. Een verrassing in de onderhoudsstaat van het gebouw kan letterlijk wel 

eens boven water komen drijven/lekken.  

 

Rest mij nog jullie allemaal een hele gezond en voorspoedig 2021 te wensen en hopende dat 

we met elkaar Covid-19 de baas kunnen worden. Voor de mogelijkheden die het MFC nog 

voor een ieder kan bieden, neem dan even contact op met de pachter Henk of Geert. Of kijk 

of stel een vraag via: https://www.facebook.com/MfcItKlif 
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Huisartsen en bloedprikken in MFC it Klif 

dinsdag 08.00-08.30 Bloedprikken 

 08.30-09.30 Huisarts Balk 

 11.00-11.30 Huisarts Koudum/Wijckel 

 13.30-14.30 Huisarts Bakhuizen 

Donderdag 10.30-11.00 Bloedprikken 

 11.00-12.00 Huisarts Bakhuizen 

Vrijdag 11.00-11.30 Huisarts Koudum/Wijckel 

 

Met de beste wensen van het MFC 

bestuur en de pachters Henk en 

Geert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

j g / j
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De Wâlikker klapt uit de school… 

Inmiddels is het alweer begin december en hebben de kinderen van de Wâlikker de 

kinderfeesten Sint Maarten op 11 november en het Sinterklaasfeest op 5 december al weer 

achter zich gelaten.  Corona-proof, dat wel. Pff..zijn jullie dit woord ook niet zo zat? Corona-

proof? Bah!  Maar Corona-proof waren de kinderfeesten zeer zeker op de Wâlikker.  Sint 

Maarten werd gevierd in school met een heuse 

lampiontocht dwars door de hele school. De 

lampionnen werden gemaakt, alle Sint Maarten 

liedjes samen gezongen en uiteraard kregen de 

kinderen allemaal wat lekkers. Het was erg sfeervol 

en gezellig. 

Op 21 november mochten we Sinterklaas gelukkig 

wel verwelkomen op de Brink. Uiteraard heeft de 

Sint ook een 

Corona-

proof 

bezoek 

gebracht 

aan de 

Wâlikker. 

Dit jaar 

zonder ouders op het schoolplein, maar dit 

mocht de pret niet drukken. Het was een groot 

feest! Ook Kerst zal er dit jaar wat anders uit 

gaan zien dan alle andere jaren. Het Wâlikker 

team is al druk bezig met de voorbereidingen.   

 

Wat staat er verder nog op de kalender? 

Op vrijdag 18 december gaat juf Karla van groep 1-2, na 45 jaar werkzaam te zijn geweest 

als juf, met pensioen. De Wâlikker gunt Juf Karla natuurlijk een fijn afscheid en zouden erg 

graag een feestje voor haar willen organiseren. Dit feestje wordt voor nu eerst naar februari 

verschoven. 

 

100 jaar De Wâlikker op de agenda 

Er waren plannen om het 100 jarig bestaan van De Wâlikker te vieren in maart 2021. Dit 

wordt jammer genoeg verschoven naar een andere periode. De school gaat van januari tot 

maart wel aandacht geven aan 100 jaar christelijk onderwijs. De heer Johan Wagenaar van It 

Alders Erf (historisch onderzoeksbureau) komt in januari een workshop geven aan alle 

groepen over 100 jaar Christelijk onderwijs. De kinderen gaan onder andere kunstwerken 

maken passend bij dit onderwerp. Deze kunstwerken komen in bezoekerscentrum Mar & 

Klif te hangen. Via een reserveringssysteem kunnen alle belangstellenden de kunstwerken 

daar komen bewonderen.                                                   

                                                                       Hartelijke groeten van Linda Quak 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer klapt ui

Kerstviering de Wâlikker in 2019 

Kerstviering 2019 
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In de spotlight: Yacon 

Goede vervanger voor: Suiker 

Wat is het? 

De yacon wordt ook wel appelwortel genoemd. Deze knol bevat veel vitamine C en is een 

van de rijkste bronnen van fructo-oligosachariden (FOS) van alle groente soorten.  
 

Waar is het goed voor? 

FOS is een prebiotische vezel die de goede dikke darmbacteriën voedt. Een gedeelte van 

FOS komt voor in de vorm van inuline. Deze knol kan ervoor zorgen dat ontlasting 

frequenter optreedt, wat bij mensen met obstipatie erg gewenst is. Ook levert het relatief 

weinig calorieën en is daarom uitstekend geschikt voor mensen met diabetes. Het heeft ook 

een zeer lage glycemische index waardoor de bloedsuikerspiegel niet tot grote hoogte stijgt 

na de maaltijd.  
 

Wat kun je ermee? 

- Bakken, koken of siroop van maken 
 

Recept: Kokoscurry met yacon. Wat je nodig hebt:  

·- 1 yacon 

- ui, knoflook en gember 

- bloemkool(rijst) 

- kokosmelk 

- 2 tl kerriepoeder of currypasta 

- 1 el kokosolie om in te bakken 
 

Hoe je het maakt:  

1. Rasp de bloemkool en houd apart. 

2. Fruit de gesneden ui, knoflook en gember in kokosvert.  

3. Snijd de yacon en paprika in stukjes en voeg eraan toe. 

4. Voeg de kerriepoeder of currypasta toe naar smaak. 

5. Schenk kokosmelk totdat alles een beetje onder staat. 
 

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  
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Nijs fan it doktershûs 

In afwachting van een effectief vaccin tegen het coronavirus of in de hoop dat het virus zal 

muteren naar een minder schadelijke variant, probeert iedereen zo goed mogelijk het leven 

in te richten volgens de adviezen die we vanuit het kabinet aangereikt krijgen. Het leidt 

overal tot ingewikkeld gekonkel, maar met een beetje souplesse en wederzijds begrip 

komen we vaak een heel eind. 

 

Ook bij ons in de praktijk hebben we aanpassingen moeten doen om drukte in de gangen en 

de wachtkamer te minimaliseren. Dit gaat helaas wel ten koste van de laagdrempeligheid, 

wat een van de pijlers van de huisartsenzorg is. Nog steeds wordt er bij het maken van een 

afspraak gevraagd of er klachten zijn die zouden kunnen passen bij COVID-19. Nog steeds 

kunnen we u niet op de praktijk ontvangen bij mogelijke COVID-19 gerelateerde klachten. 

Nog steeds vragen we u niet te vroeg voor de afspraak naar de praktijk te komen. Nog 

steeds vragen we u het liefst alleen naar de praktijk te komen. En zelfs vragen we u soms 

even buiten te wachten, omdat het aan de andere kant van de drempel te druk is. Maar dit 

is eigenlijk niet heel anders dan hoe het op andere plekken werkt. Of u nou naar een 

kledingzaak, de bakker, de slager, de kapper, een museum of de dokter gaat, overal 

proberen we dezelfde regels in acht te nemen. 

 

Terwijl we hopen op een effectief corona vaccin is er ook weer de jaarlijkse griepvaccinatie. 

Dat zullen wij deze keer op een andere manier moeten aanpakken dan u gewend bent van 

ons. We hebben een aantal grotere locaties gehuurd, waar we het logistiek zo kunnen 

regelen dat er in verschillende rijen afstand van elkaar gehouden kan worden. Mocht u in 

aanmerking komen voor de vaccinatie, dan krijgt u in de uitnodiging daarvoor meer 

informatie over de locaties en de tijdstippen. 

Dit jaar wordt ook begonnen met het rijksvaccinatieprogramma voor de pneumokokken 

bacterie. Vooral ouderen kunnen erg ziek worden van een pneumokokkeninfectie. Het 

vaccin verkleint de kans dat u hier ziek van wordt. De prik is uitvoerig getest en heeft weinig 

bijwerkingen. Jaarlijks wordt een geboortecohort uitgenodigd voor de vaccinatie. Wordt u 

dit jaar 73 tot 79 jaar oud, dan kunt u de uitnodiging hiervoor ontvangen. Leest u de 

uitnodiging graag even door voor aanvullende informatie. 

 

Verder is het naast de vertrouwde gezichten van ons team een beetje een komen en gaan 

van enkele dokters. Het streven is kwaliteit en continuïteit. Het blijkt erg aantrekkelijk te zijn 

om in de zuidwesthoek te werken als dokter, maar aangezien de meeste dokters toch wat 

buiten het gebied wonen is het lastig voor hen om zich voor langere tijd aan onze praktijk te 

binden. We weten echter zeker dat dit op korte termijn opgelost is. Op dit moment zijn 

dokter Honings en dokter Heeres vol enthousiasme bij ons aan de slag gegaan. Naast dat zij 

zelf het erg naar hun zin hebben, horen we van de patiënten tevreden reacties terug. 

 

Hopend op een virusvrije Sudwesthoeke maken we er samen het beste van. 

 

Met vriendelijke groet,  

Dokter Bakker 
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Kliflafjes

Zo aan het einde van het jaar 2020 

kunnen we wel vaststellen dat zowat dat 

hele jaar is overschaduwd door het 

corona-virus! 

In maart leek het er nog op dat hele 

volksstammen via de intensive-care 

afdelingen jammerlijk zouden komen te 

overlijden.  

Dat bleek gaandeweg het jaar gelukkig 

een beetje mee te 

vallen, want de IC-

afdelingen liepen na 

een tijdje weer leeg 

en het 

zorgpersoneel kon, 

na maanden op hun 

tenen gelopen te 

hebben, weer een 

beetje opgelucht 

ademhalen.  

Vanachter hun mondmasker....dát dan 

weer wel… 

De regering trad naar eer en geweten op, 

vaak niet gehinderd door enige kennis van 

dat vervelende virus.  

Het hele land moest in lockdown. We 

kregen opeens allerlei beperkingen van 

vrijheden van Maastricht tot Dokkum. 

Het mocht wat kosten! 

Maar ook dat veranderde naarmate de 

tijd vorderde, want in september kreeg 

alleen nog de Randstad beperkende 

maatregelen opgelegd.  

En terecht! Want in de grote steden lijken 

de inwoners veel minder geneigd om 

gedisciplineerd de regeltjes van Mark en 

Hugo na te leven. 

Gewoon met z’n allen naar trouwerijen, 

illegale party’s in het bos, (thuis)feestjes 

en naar het strand...hutjemutje. 

Vrijheid blijheid!!  

Want: “We zijn toch geen politiestaat?!” 

Toen realiseerde ik mij opeens ook dat we 

Friesland gelukkig allemaal wat meer 

levensruimte hebben als onze 

landgenoten in die grote steden. 

Wij zijn in het Noorden eigenlijk allemaal 

vrolijk scharrelende vrije-uitloopkippen! 

En in de Randstad zitten dus gewoon de 

plofkippen! 

Zet teveel geiten in een hok...Q-koorts! 

Zet teveel koeien in een stal...gekke-

koeienziekte! Zet teveel varkens in een 

hal...varkenspest! 

Zet teveel kippen bij 

elkaar....vogelgriep! 

Zet teveel mensen in een 

stad....Covid-19! 

Ik loop met dit inzicht 

toch een beetje anders 

door het Jolderenbos en 

door onze Marderhoek. 

Zonder mondkapje, 

zonder het gevoel 

beperkt te zijn (al verschillen hier de 

meningen over..) en zonder angst voor 

besmetting. 

Ik ga er bijna tevreden van kakelen! 

Een heerlijk bevoorrecht gevoel moet ik 

eerlijk zeggen! 

Wat mij betreft gaan die plannen voor die 

spoorlijn van het westen naar het 

noorden, de Lelylijn, dan ook niet door. 

Want dat is eigenlijk gewoon een soort 

drain voor die overvolle Randstad. 

Straks lopen de grote steden daar leeg 

richting het Noorden, met treinen vol 

ongedisciplineerde plofkipjes die hier 

gaan thuiswerken voor hun werkgever in 

Rotterdam, Den Haag of Amsterdam. 

En op die manier een graantje 

meepikken... 

Of heb ik nou tóch een coronabesmetting 

opgelopen, en loop ik nou als een kip 

zonder kop te ijlen van de coronakoorts 

met het leggen van dit ei? 

Tok tok tók!! 

Beste maar weer!!!! HL 
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Bazaar praatje 

(begin augustus 2020) Door het corona virus kon er dit 

jaar geen bazaar plaats vinden, en ook werden er geen 

loten verkocht, wat eigenlijk héél jammer was. 

Maar wat wel doorging was, dat de perenbomen erg veel 

vruchten droegen. 

Als je niks doet, gaat dat heerlijke fruit verloren en dat 

zou zonde zijn. 

Wat doe je in zo’n geval? 

We hebben bedacht om ze aan de weg te verkopen, en 

dan op meerdere plaatsen in onze dorpen. 

 

(resultaat na 3 maanden)  

U en ook vele toeristen 

hebben er voor gezorgd dat de ‘Perenverkoop Aktie 2020’ zeer 

goed geslaagd is!! Het fruit heeft een goede bestemming 

gekregen en is dus niet voor niets gegroeid. De kneusjes werden 

door Piet Strikwerda geschild en gestoofd en in potjes verwerkt. 

De ruim 180 potjes met gestoofde rode peertjes (daar zijn nog 

enkele van over, misschien is er nog een liefhebber?) hebben 

ook een koper gevonden! 

Ook kregen wij nog een partij walnoten van J. Dijkstra. Ook hier 

was veel belangstelling voor. En deze actie heeft ook nog een 

mooi bedrag 

opgebracht, ruim  

€ 1.300,-. Daar zal de 

kerk wel blij mee zijn in deze coronatijd. 

 

De verkopers (5), de schiller en de rode peertjes 

maker (180 potjes), de peren plukker en de 

leverancier mevrouw De Gelder. Iedereen hartelijk 

bedankt voor de spontane medewerking! 

 

Met een groet van de Bazaar commissie O.N.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perenplukker Jan Douma 

Schiller Piet Strikwerda 

Verkopers familie Strikwerda 



  

 

38 

 

  



  

 

39 

Wat een ‘súper’ mens 

En het bleef niet bij ‘sorry’. Het zal zo omstreeks de kerstdagen van 1957 geweest zijn. Luxe 

was voor die tijd ongewoon, zeg maar ‘sober’ maar wel goed! 

Wij waren thuis niet, zoals bij de meeste van onze schoolvriendjes, gewent om een 

kerstboom in huis te hebben, maar het leek ons, mijn zus van 8 jaar en ik 11 jaar, ook wel 

gezellig. Dus moeder vragen; mogen wij ook een kerstboom? Maar zij vond het maar niks, 

het gaf rommel, was brandgevaarlijk en het kostte geld. 

Dat vonden wij wat te kort door de bocht! Dus de volgende dagen steeds maar weer vragen. 

Op het laatst ging ze akkoord en kregen we wat geld mee om een piek, ballen en kaarsen en 

standers met knijpers te kopen. 

 

Wij gingen lopend, want dan konden we de boom gelijk meenemen. Nadat wij dat in de 

winkel van Freerk v/d Goot ( nu Lekker Makkelijk van Janna en Berber is) gekocht hadden, 

gingen wij naar een meneer Hoogeveen die schuin tegen over de winkel woonde. Hij werkte 

bij het bosbedrijf en daar verkochten ze kerstbomen. Maar wat een teleurstelling, 

Hoogeveen zei: sorry jongens ik heb de laatste net verkocht en ze zijn nu echt op. Hij vroeg 

nog wie wij waren en hij zag ook aan ons gezicht dat wij dat heel erg jammer vonden. Dus 

we hadden wel een zak met kerstspullen maar geen boom. Nou ja, het was niet anders. 

 

Weer thuis aangekomen vertelden we hoe het gegaan was. 

Moeder, ergens wel een beetje blij, zei: dan doen wij dat volgend jaar, dan zijn jullie ook 

weer een jaartje ouder en gaan wij wat eerder een boom kopen! 

En de kerstspullen die hebben wij dan al vast in huis. Als broer en zus 

legden we ons daar bij neer! Maar laat in de middag kwam er een man 

op een scooter het erf op rijden en tussen zijn benen stond een kerst 

boom, hij stapte af, belde aan en zei tegen onze moeder dat hij hier 

nog een boom had. Speciaal voor ons uit het bos gehaald!! Hij had de 

bedrukte gezichten die middag van de kinderen gezien en kon niet 

over zijn hart krijgen om daar niks aan te doen. En hij was ook nog 

helemaal gratis!!! Wat een Súper mens!! 

 

Zo hebben wij die kerst toch nog met een echte kerstboom gevierd!! 

                                                   Jan Douma   
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Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum:

Voorzitter   Jappie Stegenga  Roune Leane 9
   Tel. 571852   8567 LK
Penningmeester:  Anne-Carine Verhage  Jan Schotanuswei 96
   Tel.  856 545    8567 LE
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 
   Saskia Tuinstra  Tel. 0612976609

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: 

Rommert van der Veen   tel. 06-21234231 
Linda Quak    tel. 06-10468688 
Hiskje Stellingwer�   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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In stikje nostalgy,  moandei / waskdei.

Foto en tekst: Rommert      

Disse foto is makke yn in tiid dû’t noch net eltsenien in elektryske waskmasjine hie, of it moast 
al in “langzaamwasser” wêze en dat wie hast oars net as in soarte fan tonne wer at yn’e midden 
in meinimmer hinne en wer draaide dy’t de wask wat hinne en wer smiet. Sels moasto der warm 
wetter en sjippe yn dwaan.  De “kookwas” dy barde yn in tsjettel op in brander of krekt as hjir  
wer at Symentsje Vlink (1904-?), drok dwaande is om it fjûr ûnder de wasktsjettel op te stoken. 
Sy wenne oan de Jan Schotanuswei, no is’t De Alde Buorren 30.  Symentsje wie de suster fan de 

âld doarpsskilder Bauke Vlink (1894-?).                    Foto   +/- 1965    


