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Charlotte Kalkoen

Ik voel me niet lekker, zegt Charlotte Kalkoen,
‘k weet ook niet wat ik er dan wel aan kan doen.
ze hikt en ze boert voelt zich vreselijk opgelaten,
kan haast niet lopen en kan nu ook niet meer praten.

Met dubbele tong en een glazige blik,
krijgt Charlotte subiet weer een volgende hik.
zal ’t komen van ’t eten bij restaurant Coen?
de sherry was zalig met die zachte meloen.

Met dubbele blik en waggelende tred,
gaat Charlotte naar de dokter, deze kijkt zeer ontzet.
Charlotte je bent dronken… jij lellebel,
je kunt drank niet velen dat weet je best wel.

De beste remedie voor jouw ziektebeeld,
is je roes uit gaan slapen, je zult zien… dát scheelt!
opgelucht waggelt Charlotte naar huis en naar bed,
voortaan geen drank meer denkt ze, maar thee, vers gezet.

Mevrouw Vulpen

Foto voorkant:  mevrouw E. Miedema  
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Van de Bestuurstafel 

Beste lezers, 

Voor de zomer dachten wij dat we de 

oro aperikele  el zo  eetje a hter o s 
konden laten, maar helaas, niets is minder 

waar. De pandemie stak vlak voor de zomer 

weer de kop op en zette een streep door 

bijna al de zomeractiviteiten. Dus ook 

nauwelijks livemuziek op de Brink deze 

zomer.  

 

Gelukkig kon de onthulling van de nieuwe 

dorpsvlag op 17 juli wel doorgaan. Er waren 

veel belangstellenden op de Brink waar de 

nieuwe vlag werd aangeboden door ons 

erelid en oud-voorzitter Jelte de Jong. 

Burgemeester Fred Veenstra van de Fryske 

Marren heeft de dorpsvlag daarna gehesen. 

De gekozen vlag is ontworpen door Hanny 

van den Berg. 

 

Deze feestelijke middag zou worden 

afgeslote  et De Freo e  fa  Alde ardu  
Li e , ee  uzikale a o d i ge uld door de 
vele muzikanten die Oudemirdum rijk is. 

Helaas mocht het muziekspektakel niet 

doorgaan. Aan het gezamenlijke optreden 

van de diverse bands en solisten waren al 

repetities vooraf gegaan, zelfs met een 

Oudemirdumer shantykoor dat werd 

samengesteld voor de presentatie van een 

nieuw nummer van Vocal Roses over de 

kliffen van Oudemirdum.  

 

Na 46 jaar werkzaam als juf, waarvan 44 jaar 

als leerkra ht i  Oude irdu , heeft juf  
Karla feestelijk afscheid genomen van het 

onderwijs. Karla, bedankt dat je zolang 

verbonden bent geweest aan onze school en 

zo voor vele Oudemirdumers van betekenis 

kon zijn.  

 

Op de Hege Gerzen heeft Sjerp Jaarsma 

“y ra dy s “peelpark uitge reid et ee  
heus blotevoeten pad. Het pad werd officieel 

geopend op 17 juni. Het is een prachtige 

culturele belevenis over de geschiedenis van 

een vissersfamilie uit de Marderhoek bij 

Oudemirdum. Zeer de moeite waard om dit 

pad eens te lopen.  

 

De algemene ledenvergadering van 

Plaatselijk Belang vindt plaats op 20 

september. U vindt de agenda op de 

volgende pagina van dit Pompeblêd. Er zijn 

enkele wijzigingen in ons bestuur geweest. 

Dit wordt altijd op de ledenvergadering 

beslist, maar vanwege corona hebben wij 

toch gemeend dat het geoorloofd was deze 

wijzigingen al eerder door te voeren.  

We willen u oproepen om zoveel mogelijk 

naar onze ledenvergadering te komen, omdat 

wij onder andere graag willen polsen hoe het 

dorp denkt over een 60-30 km aanpassing. 

Verscheidene dorpsgenoten hebben ons 

gevraagd dit punt op de agenda te zetten. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met dit blad en 

zien u graag op onze ledenvergadering.!  

Met hartelijke groet, 

Het bestuur van Plaatselijk Belang 
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Plaatselijk Belang Oudemirdum              

                                                                                                                                               

Algemene ledenvergadering op maandag 20 september 2021  

om 20:00 uur in MFC  It Klif                  

        Agenda 
 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen jaarvergadering 2019 (tweede vergadering) 

5. Jaarverslag 2019 (zie lentenummer 2020) + 2020 (zie dit nummer; pag. 7) 

6. Financieel verslag 2019 + 2020 

7. Kascommissie en benoemen nieuw lid* 

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

9. 60-30 km aanpassing voor dorp Oudemirdum (hoe denkt het dorp hierover?) 

10. Pauze 

11. Catharina Zeldenrust (onze dorpencoördinator) 

12. Agent Dirk Hebing 

13. Bestuursverkiezingen* 

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

werk de Kear 

15. Rondvraag 

16. 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 en wel herkiesbaar Gerke Walinga. Tegenkandidaten 

kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering 
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Simmer yn Aldemardum 
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Jaarverslag 2020 

Schrijver dezes geeft u hierbij een jaarverslag, eigenlijk meer een korte overdenking, van 

een leeg en geïsoleerd jaar 2020. Vanaf maart 2020 is het jaar stilletjes voorbij gegaan met 

de nodige extra regels, zoals lockdown, een avondklok, mondkapjes, anderhalve meter 

afstand houden, geen geknuffel, heel eventjes op het terras, beperkt uit eten, testen, geen 

muziek, geen theater, niet biljarten, niet naar het koor, besmettingen, en nog veel meer.  

U weet waar het over gaat maar ik krijg het woord niet meer uit mijn mond en vind het ook 

een beetje ongemakkelijk worden vanwege de discussies en de voelbare afstand die is 

ontstaan tussen voor en tegenstanders van de u weet wel... 

 

Gelukkig hebben we Sinterklaas van op een afstand kunnen bekijken maar konden we met 

oud en nieuw geen vuurwerk zien op De Brink. Jammer genoeg konden liefhebbers geen 

frisse duik nemen in het meestal opgestelde grote bad, en was er geen afsluitend feest in de 

Nostalgie en vooraf het jaar nog even doornemen met Henk Landsheer en zijn conference.  

In Oudemirdum kon de ALV geen doorgang vinden en deze werd een paar keer verplaatst, 

nu naar 20 september a.s. 

 

Maar…gee  to eel oorstelli g a  de “ yps are , Gaasterla d is iet e rijd door ee  
fraaie colonne militaire voertuigen, wel is het dorp op koningsdag opgesierd door de jeugd 

en er waren enige artiesten op karren te beluisteren. Tevens werd nog net op tijd, voor de 

volgende opgelegde lockdown, een garage-sale gehouden en was het dorp overspoeld door 

koopjesjagers, toch is dit met de nodige opgelegde regeltjes een groot succes geworden! 

Het “y ra dy s “peel en Natuurpark is gelukkig behouden en verplaatst naar de Hege 

Gerzen en met fraaie nieuwe attracties inmiddels opnieuw in gebruik.  

 

Zo zijn er vele gebeurtenissen hierop te noemen die niet of wel konden doorgaan, maar het 

meeste is wel bekend, wilt u toch meer weten over het jaar 2020, dan kunt u op de website 

oudemirdum.nl alles nog eens rustig nalezen...een bekende schrijver memoreerde altijd als 

ee  o zekere fa tor: God ziet to h alles ...e  daar houde  e het aar op. 
 

Het jaar 2021 wordt een verrassend en bruisender jaar!? 

 

We a hte  af…                               

 

Bestuur Vereniging voor Plaatselijk Belang Oudemirdum
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …  

Jaap Aap zijn autobandschommel was weer door meerdere Oudemirdumers gespot.  

Jullie kennen het dorp erg goed allemaal! Er leek in het vorige nummer ook wel een 

verborgen aanwijzing te staan met de advertentie van Stellingwerf hoveniers op dezelfde 

pagina. De band werd ook wel de Stellingwerf-schommel genoemd vroeger en staat 

inderdaad aan het einde van het Jolderenbos naast fam. Stellingwerf. Klaske Visser van 

harte met de juiste inzending en het suikerbrood! 

 

Jaap Aap heeft weer een plekje in Oudemirdum 

gevonden. Deze keer zal het toch bijna te moeilijk 

zijn? Misschien dat de wandelaars uit het dorp het 

zomaar herkennen? Waag een gokje en wie weet in 

de winter lekker suikerbrood als ontbijt!  

 

Wat moet je doen? 

Speur op waar in Oudemirdum de foto gemaakt is 

en stuur het antwoord in een mailtje naar 

pompebled@oudemirdum.nl of per post aan iemand 

van de redactie. Zet hierop duidelijk je naam en 

adres. (Anders weten we natuurlijk niet waar we het 

suiker rood oete  re ge … . Het a t oord ka  
tot 1 november ingezonden worden.  

mailto:pompebled@oudemirdum.nl
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Vereniging Oudemirdum Bruist

Het leek erop dat de VOB eenzelfde soort muziekprogramma kon neerzetten als vorig jaar. 

Maar helaas, er werd te vroeg gejuicht.. Zelfs de muziekavondjes konden geen doorgang 

vinden deze zomer tot grote teleurstelling van iedereen. Tot en met 13 augustus was er niks 

mogelijk op het gebied van versterkte muziek. Op zaterdag 14 augustus was de 

seizoensafsluiting gepland. Het was een heel gedoe, maar gelukkig ging dit toch door! De 

Makkumer Blues Brothers kwamen langs en wisten de sfeer er goed in te krijgen op de Brink. 

Alle aa ezige  are  het roere d et elkaar ee s: Wat ee  pra htfeest e  at he e  
e dit ge ist!  )eker oor herhali g at aar! Op dit o e t is het eer af a hte . De 

zomer is voor ij e  oorals og zit er ei ig tot iks i  t at a uit de VOB. Uiteraard houde  
we jullie via onze kanalen (Facebook, It Pompeblêd en website) op de hoogte van het reilen 

en zeilen. Tot snel! 

 

Grand Café de Nostalgie 

Qua evenementen was er op de brink niet veel te beleven, maar toch waren er weer een 

hoop toeristen! In september zal het ook nog wel druk zijn in het restaurant, maar het lijkt 

erop dat het biljartseizoen ook zijn doorgang weer krijgt. Vanaf eind september beginnen alle 

clubs weer met hun avondjes. Lijkt het je ook leuk om aan te sluiten of gewoon een keer te 

komen kijken? Neem dan even contact op met Hylke (06-51632615). Het is laagdrempelig en 

gezelligheid staat voorop!  

 

Thema avondjes 

Met de versoepelingen in zicht wordt er ook voorzichtig al 

wat ingepland. Een aantal leuke activiteiten staan op het 

programma, zoals bijvoorbeeld in het weekend van 23 en 

24 oktober. Op zaterdagavond 23-10 is er livemuziek en 

zondagmiddag 24-10 kunt u genieten van de theater-

oorstelli g Ee  frou ei ehoefte . Ee  Friestalige 
oorstelli g, aar ij de titel ieu sgierig aakt…  

Op vrijdagavond 26 november komt dé biertroubadour van Friesland weer langs! Jan Nota 

organiseert in samenwerking met de Nostalgie een bierproeverij met de heerlijkste hapjes. 

Na afloop is er live muziek!  

Verder is het de bedoeling 

dat er gedurende de 

winterperiode diverse 

culinaire avondjes worden 

georganiseerd, zoals 

bijvoorbeeld een wild- en 

wijnproeverij! Houd de 

website 

grandcafedenostalgie.nl in 

de gaten, want daarop vindt 

u alle benodigde 

informatie! 

http://www.grandcafedenostalgie.nl/
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Oudemirdum onderneemt 

Een tastbare herinnering  

 

Down Memory Lane komt van de uitdrukki g trip do  e ory la e , at eteke t ee  
reisje naar het verleden of herinneringen ophalen. 

 

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Threa Lorist en woon nu 

bijna 4 jaar met veel plezier in Oudemirdum. Van oorsprong geen 

Fries, maar ik woon inmiddels al wel 35 jaar in deze omgeving. Ik 

ben o.a. ook die vrouw die je misschien wel met die 2 kleine (een 

zwarte en een witte) hondjes hebt zien lopen of die vrouw van dat 

rode kastje (de minibieb) � 

 

Ik liep al een paar jaar rond met het idee om iets met 

rouwverwerking te gaan doen. Ik ben coupeuse (onderdeel van 

mijn opleiding technische school voor mode en kleding) en ik vind 

het leuk om creatief bezig te zijn. Toen ik 2 jaar geleden een aantal weken rustig aan moest 

doen vanwege een operatie heb ik mijn ideeën uitgewerkt en is Down Memory Lane 

ontstaan. 

 

Omdat ik ook websites kan maken, ben ik aan de slag gegaan en heb een site gemaakt.  

Hieri  ied ik aa  ee  tast are heri eri g  te ake .  
 

Het overlijden van een naaste kan erg pijnlijk zijn. En toch komt er een moment waarop je 

de spulletjes en kleding een plek wilt gaan geven. Je kunt de kleding natuurlijk naar een 2de 

handswinkel brengen, maar ik kan er ook iets moois van maken. Bijvoorbeeld een mooie 

plaid en/of kussen voor op de bank of een sprei voor op je bed. Iets tastbaars, zodat ik een 

klein stukje kan bijdrage aan het verwerkings-/rouwproces. 

 

Een mooie herinnering hoeft natuurlijk niet alleen van een dierbare, die is overleden, te zijn. 

Wat dacht je van een blijvende herinnering aan de tijd dat je kinderen nog klein waren. Of 

van een bepaald kledingstuk wat je dierbaar is, om wat voor rede dan ook. 
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Ik heb inmiddels al een aantal mooie items mogen maken, zoals bijvoorbeeld 6 kussens voor 

de 6 zussen van een overleden broer, een schort van de werkbroek van een vader, een plaid 

gemaakt van 2 jurkjes ter herinnering aan de kindertijd van 2 dochters.  

 

Het is zeer dankbaar werk. Iedere keer word ik weer geraakt door de mooie verhalen en 

voor een stukje verwerking waar ik een bijdrage aan heb kunnen geven. 

 

Neem gerust een kijkje op  www.down-memory-lane.nl 

Je kunt me mailen (info@down-memory-lane.nl) of bellen op 0646004149 

 

Hartelijke groet, Threa 

 

Nijs fan de Snypsnaren 

Troch corona hat it in skoftke stil west oan ús kant, mar dêr 

hoopje wy feroaring yn te bringen! Wy binne fan doel om yn it 

kommende foarjier wer in oantal gesellige toanieljûnen te 

fersoargjen. Fansels hoopje wy dat de maatregels en it 

ferfelende firus dat talitte.  

 

Hoe t it presys ko t e  hokker stik ke  oft y spylje sille, dat 
witte we noch net krekt. Yn alle gefallen wolle we der wat 

spesjaals fa  eitsje, seker o t it al sa la g et tro hgea  
koe. Op it stuit bûgt it bestjoer him oer de organisaasje fan de toanieljûnen, oriïntearret de 

lêskommisje har op moaie stikken en kinne de spilers hast net wachtsje om te repetearjen 

om yn 2022 it poadium wer op te meien!  

 

Yn it kommende Pompeblêd mear ynformaasje oer de plannen fan de Snypsnaren. Kinne jo 

sa la g et a htsje? Hâld da  ús Fa e ookside y  e gate  foar it l ste ijs. De Snypsnaren 

Beste mensen van Oudemirdum eo, 

Vanaf heden ben ik inzamelpunt van plastic doppen voor de Noordelijke 

Doppenactie ten bate van de Blindengeleidehonden. 

 

Hoe werkt het? 

In principe mogen alle harde plastic doppen worden verzameld. Behalve doppen met 

metaal en rubber er in. Graag het papieren viltje uit de dop van de chocolade pasta 

verwijderen en het kleine doorzichtige dopje van de sportdrank ook verwijderen. 

 

Je kunt de doppen bij mij inleveren. Het is noodzakelijk dat de doppen schoon zijn. Dus 

graag eerst even in de afwasmachine doen of door het afwas sopje. 

 

In het volgende Pompeblêd komt een uitgebreider bericht hierover. Op 

https://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/ vind je meer 

informatie. Ik zie de doppen graag tegemoet. 

 

Vriendelijke groeten, Gonnie Witteveen; Ikebosker 56; Oudemirdum; T 0514-571908 

http://www.down-memory-lane.nl/
mailto:info@down-memory-lane.nl
https://www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl/
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Puzzelcompetitie 2021 

Beste puzzelaars, de helft van het puzzelseizoen zit er alweer op. Qua jaargetijde gaan we 

weer naar de herfst toe. De tijd gaat snel, maar dat betekent ook weer nieuwe puzzels. 
 

De oplossing van de Zomer Kruiswoordpuzzel is: RAADSHEER . De oplossing van de sudoku 

staat op de pagina hiernaast. Alle deelnemers zijn trouw door blijven puzzelen deze zomer. 

Dank daarvoor. Hebt u de eerste twee rondes van dit jaar gemist, maar wilt u toch 

meedoen. Wacht dan niet tot volgende jaar, maar stuur gewoon vanaf deze ronde in.  

Iedere inzending doet mee in de competitie. 

 

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

oplossing van de eerste kruiswoordpuzzel telt mee voor de puzzelcompetitie.  

 

Veel puzzelplezier toegewenst! De redactie 

 

Stand van de Kruiswoordpuzzel 2021                                

10 punten 

Familie G. Baukema 

Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst 

Mevrouw J. Bouma - Stegenga 

Mevrouw M. Dijkstra - Stegenga  

De heer G. v.d. Goot 

Mevrouw B. Hospes - Boukes 

Mevrouw J. de Jong - Hoekstra 

De heer G. Kelderhuis 

Mevrouw A. Keulen - de Vries 

Mevrouw A. Klompmaker 

De heer F.J. Kooistra 

Mevrouw B. Kruitbosch 

Mevrouw S. Kuiper – Prins 

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 

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 

 

Stand van de Sudoku 2021 

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 

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 H. Walinga - Folkertsma 

Mevrouw G. Witteveen 

 

 

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 november 2021 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 de kleurplaten 

ingeleverd bij IJsboerderij  

de Bûterkamp. De winkel was met 4 

kleurplaten versierd. De volgende 

inzenders mogen daar een prijsje 

ophalen: 

0 – 4 jaar: Leonie Tuinstra (2 jaar) 

4 – 8 jaar: Julia (6 jaar) 

4 – 8 jaar: Liza Tuinstra (7 jaar) 

8 – 12 jaar: Jurren (9 jaar)  

 

De kleurplaat uit dit herfstboekje  

kun je inleveren bij Lekker Makkelijk  

Hamstra. Deze kleurplaat vind  

je in het midden van dit boekje.  

Veel kleurplezier! De redactie 

 

 

 

     

  

  

5 2 7 9 6 1 4 8 3 

6 8 4 7 3 5 9 2 1 

3 1 9 2 4 8 7 5 6 

1 6 5 8 9 7 3 4 2 

4 7 2 5 1 3 8 6 9 

8 9 3 4 2 6 1 7 5 

7 4 1 3 5 2 6 9 8 

9 5 6 1 8 4 2 3 7 

2 3 8 6 7 9 5 1 4 
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HERFSTPUZZEL 2021 (5 punten) 
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Deze kleurplaat kun je voor 1 november 2021 

inleveren bij Lekker Makkelijk Hamstra 

Naa :………………………………………………… 

Leeftijd:……………………......................jaar 
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Hannie vd Berg  -  Rommert vd Veen - Harry Tollenaar -  Lisette Bokma - Kees Visser - Tjalina Bokma 

Onthulling dorpsvlag 

Op 17 juli 2021 is dan eindelijk de dorpsvlag voor Aldemardum onthuld. 

Maar eerst even terug naar de zomer van 2020 want toen is een dorpsvlag-ontwerp-

kommissie in samenwerking met dorpsbelang Aldemardum begonnen om het idee voor een 

eigen dorpsvlag om te zetten in een ontwerpwedstrijd. Aldemardumers, jong en oud, 

werden opgeroepen om een vlag te ontwerpen en op de laatste inleverdag 26 september 

waren dat er 18 stuks waarvan 9 door volwassenen en 9 door kinderen gemaakt. Voor de 

kommissie en een uit alle Aldemardumer geledingen bestaande jury de moeilijke taak om er 

6 te nomineren.  De Aldemardumers werden via een flyer/stemformulier uitgenodigd om uit 

deze 6 hun voorkeur te laten blijken en die in een stembus te stoppen. De stemmers wisten 

tijdens de stemronde niet welke vlag door wie gemaakt was. 

                De 6 genomineerde vlaggen 

 

En dan de uitslag; Door de coronaperikelen moest er een geschikt moment worden 

gevonden en doordat de 11 stedenfietstocht niet doorging was het een mooie gelegenheid 

om op Pinkstermaandag de bekendmaking van het winnende ontwerp te laten plaats 

vinden. Maar op deze dag ging het vanwege de Corona beperkingen niet door. Zodoende 

werd de bekendmaking doorgeschoven naar 17 juli. Jammer genoeg waren er weer 

beperkingen zodat de muzikale omlijsting geschrapt werd. 

 

Alle aanwezigen, inclusief de genomineerden stonden met spanning te wachten welke vlag 

door burgemeester Feenstra en Jelte de Jong, als oudste lid van het plaatselijk belang en 

oud-voorzitter, gehesen zou worden. Op het zelfde moment werd, zonder dat de 

toeschouwers op de Brink het in de gaten hadden, de vlag ook op de kerktoren en in de 

mast bij de dikke steen gehesen. 

           

De winnende vlag is gemaakt door Hanny van de Berg. De symboliek van de vlag is 

gebaseerd op de oude wapens en vlaggen van de gemeente Gaasterland en zijn opvolgers. 

Deze mooie vlag kreeg 40% van de stemmen. 
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De grote verbouwing (2) 

Na een periode van 

plannenmaken en het 

slopen van de oude 

boerderij is Gerke en 

Minke, met behulp van het 

bouwbedrijf natuurlijk, nu 

bezig met de wederopbouw 

van hun boerderij. Op de 

foto is te zien dat de 

fundering in orde wordt 

gemaakt. 
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In de spotlight: Waterkefir 

Wat is het?  

Waterkefir is een gefermenteerde, koolzuurhoudende drank boordevol 

gezondheidseffecten. Je maakt waterkefir met een combinatie van suikerwater en 

waterkefirkorrels. Dit mengsel laat je dan voor 24-48 uur fermenteren wat een probiotische 

drank oplevert met een overvloed aan gunstige bacteriën.  

 

Waar is het goed voor? 

Zit vol met krachtige probiotica (goede & gezonde bacteriën!), versterkt het 

immuunsysteem, kan de kankercelgroei vertragen en bevordert de algehele gezondheid. De 

suiker  ordt opge o e  e  is de voedingsbodem voor de bacteriën. Je kunt het zelf 

gemakkelijk maken! 

 

Wat kun je ermee? 

- Als alternatief voor frisdrank of alcohol 

Recept: Waterkefir  

Wat je nodig hebt: 

- 1 liter water op kamertemperatuur 

-2 el biologische oersuiker (of rietsuiker) 

- waterkefirkorrels (online natuurwinkel of bijvoorbeeld Ekoplaza) 

- weckpot van 1 liter 

 

Hoe je het maakt:  

1. Was de waterkefirkorrels schoon met een zeef en voeg samen met 1 liter water in de 

weckpot. Dan 2 el biologische oersuiker + 2 hele vijgen en laat 24-48 uur fermenteren met 

een dichte deksel. 

 

                                                          Tot de volgende keer! 
 

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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Van het MFC 

Op dit moment zijn we ons aan het voorbereiden op het najaar en de winter. Ondanks de 

versoepelde maatregelen rondom COVID, is de agenda nog niet concreet. Wel gaan we 

beginnen met dammen, biljarten, klaverjassen en de het sporten. 

Hartelijke groet van de beheerders, Henk en Geert Akse  

 

Zitting huisartsen en bloedprikken in MFC 

Dinsdag 08.00 tot 08.30 uur Bloedprikken 

 08.30 tot 09.30 uur Huisarts Balk 

 11.00 tot 11.30 uur Huisarts Koudum/Wijckel 

 13.30 tot 14.30 uur Huisarts Bakhuizen 

Donderdag 10.30 tot 11.00 uur Bloedprikken 

 11.00 tot 12.00 uur Huisarts Bakhuizen 

Vrijdag 11.00 tot 11.30 uur Huisarts Koudum/Wijckel 

 

Traditionele 

Sinterklaasavond 

Dit jaar gaan we er weer voor!  

Zaterdag 27 november 2021 

van 19.00 tot 22.00 uur 

                                                  -----------------in MFC it Klif 
  



  

 

26 

 

  

Update – update – update – update 

 

Aldemardumer skoalle- en doarps reüny 

Op dit moment hebben de reüniekommissies 

achter de schermen wel contact, maar is er door 

de corona en de daardoor nog steeds onzekere 

vooruitzichten, nog geen nieuwe datum voor de 

reünie vastgesteld. 
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De Wâlikker klapt uit de school… 

De scholen zijn weer begonnen, zo ook in Oudemirdum. Op maandag 23 augustus is 

de Walikker weer met frisse moed van start gegaan! 

Op het moment van schrijven, halverwege augustus,  is er nog weinig nieuws vanuit 

school te melden. Wel kon u zien dat er tijdens de zomervakantie vaak werkbusjes 

waren te zien op het schoolplein. Er zijn veel algemene werkzaamheden verricht. 

Denk daarbij aan betere buitenverlichting, controles kranen en leidingen en ze zijn 

druk bezig geweest met het aanleggen van zonnepanelen.   

 

We kunnen weer fris van start!  In de volgende editie vast en zeker meer Walikker 

nieuwtjes! 

 

                                                           Hartelijke groet van Linda Quak   
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 Hartelijke groet van Linda Quak
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Boerderijautomaten Hoeve Schoonzicht 

Begin juni jl. was het zover, toen zijn we gestart  

met ons zelfbedieningswinkeltje met 

boerderijproducten. Wij zijn familie de Jong: Foeke 

en Martha en onze 3 jongens: Siemen, Meine en 

Wijnand. We hebben een schapenbedrijf op de 

Marderhoek 2 te Oudemirdum et zo  0 ooie  
die wij laten lammeren, zo rond de kerstdagen 

hopen we dat de eerste lammetjes weer geboren 

worden. 

 

Graag willen we het lamsvlees promoten, omdat dat 

voor velen geen bekend product is, maar om nu 

alleen lamsvlees te verkopen is ook zo beperkt. 

Siemen heeft afgelopen winter de knoop 

doorgehakt en zei: ik begin met boerderijautomaten 

en zo is het ontstaan. 

 

Naast het lamsvlees van ons eigen bedrijf verkopen 

we ook kalfsvlees, zuivel rechtstreeks van de 

boerderij, zonder onnodige bewerking en een zeer 

korte keten, schapenkaas, producten van de molen, 

honing, seizoen fruit, scharreleieren, sappen en 

zomers lekkere ijsjes. Kom eens langs en geniet van 

deze (h)eerlijke producten!  

 

  



  

 

30 

 

 



  

 

31 

Kliflafjes

Het zijn zware tijden voor iemand die met 

enige regelmaat geacht wordt een 

dorpscolumn te schrijven! Want wat 

gebeurt er nou helemaal in Oudemirdum in 

zo  huisarrestjaar  tijde s deze 
pandemie? OK, een traditionele 

Koningsdag, met van die gezapige âld-

Fryske spelletjes als Keer-de-Bra d eer , 
Juut- eppe  , E kel a dstra-

tego  e  Heli opper-verstopper . 
Maar om daar nou een column 

aan te wijden? Toch was er het 

afgelopen half jaar een 

hoogtepuntje te noteren! 

Gemeente de Fryske Marren 

besloot elk huishouden te 

verrijken met een grote plastic 

rolcontainer met een modieus 

korenblauw deksel! Voor ons 

oude papier! Bij elk huis staan dus 

i iddels drie a  die zoge aa de kliko s 
op het hie . De kliko s....het kli kt als ee  
muziekbandje voor al uw feesten en 

partijen. In werkelijkheid is het de afkorting 

a  de Duitse fa rika t Kli ke erg u d 
Koster , aar dit terzijde... Kliko s zij  
zonder meer een sieraad voor het oog in 

ieders tuin! Het zou me niet verbazen dat 

er binnenkort nog een vierde kliko aan 

onze collectie zal worden toegevoegd.  

Eentje voor ons overtollige plastic.  

In een aantal gemeenten hebben ze dat 

namelijk al. In mijn tuin staat nog een oude 

verzinkte vuilnisemmer. Ik gebruik hem als 

bloembak, want hij is niet kapot te krijgen. 

Met zo  uil ise er oest ee  
huishoude  het doe , tot ei d jare  0 
van de vorige eeuw. Het zegt iets over de 

toename van het afval dat wij 

tegenwoordig produceren. Melk zat in de 

jare  0 iet i  geplastifi eerd karto  
maar in een glazen fles, met een dop van 

aluminiumfolie. Die dop ging in de 

uil is ak of aar de ar e la de  zoals 

ontwikkelingslanden toen werden 

genoemd. 

En de keurig door moeders omgespoelde 

fles werd weer thuis opgehaald door de 

melkboer. Ja, door moeders, want vader 

moest toentertijd de kost verdienen. 

Plastic was er bijna niet. Alles werd door de 

slager, bakker en groenteboer verpakt in 

krantenpapier, vetvrij papier of in 

van die bruine papieren 

(punt)zakken.. Dus daar kreeg je 

die stalen vuilnisbak niet zo snel 

vol mee. Want de schillenboer 

haalde het tegenwoordige GFT-

afval ook nog eens op om te 

verkopen aan lokale 

varkensboertjes. 

Want aardappelschillen, 

bloemkoolstronken en klokhuizen 

zijn een lekker maaltje voor 

scharrelvarkens. Een gezin van vader, 

moeder en een handjevol kinderen had dus 

ge oeg aa   zo  uil ise er. De 

meeste vuilnisemmers zijn verdwenen 

omdat ze zijn omgesmolten tot 

herbruikbaar staal. Heel circulair... Waar 

die ku ststof kliko s a  tege oordig oor 
worden hergebruikt weet ik niet, want dat 

is voorlopig nog niet nodig. Dat is een 

probleem voor onze achterkleinkinderen 

dus! Ze zijn bijkans onverwoestbaar. Maar 

dat ze ooit eervol zullen eindigen als 

plantenbak geloof ik niet. Ik gooi mijn ouwe 

kranten en kartonnen dozen nu dus met 

enige weemoed onder dat korenblauwe 

plastic deksel. Want stiekem mis ik al die 

hardwerkende vrijwilligers al. Die elke 

maand op zaterdag mijn pakketje met oud 

papier van de stoep pakten en met een 

sierlijke zwaai in de kar achter de trekker 

gooiden. Samen met de melkboer en de 

schillenboer deden zij toch eigenlijk wel 

goed werk...voor mens en milieu. 

Beste maar weer! HL 
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COLOFON

Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum:

Voorziter   Jappie Stegenga  Roune Leane 9
   Tel. 571852   8567 LK

Penningmeester:  Anne-Carine Verhage  Jan Schotanuswei 96
   Tel.  856 545    8567 LE

Vice voorziter:   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 schritelijk of per email 
contact op met plaatselijk belang of de redacie. Informeer ons ook bij een 
verhuizing of opzegging.

De redacie bestaat uit:
Rommert van der Veen   tel. 06-21234231 

Linda Quak    tel. 06-10468688 

Hiskje Stellingwerf   tel. 06-27974962 

Lisete 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

Foto voorkant:  mevrouw E. Miedema  
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‘Sneeuwwitje’

It simmerhûs tusken it Jolderenbosk en de Bûterkamp.

Ynfo en foto’s;  fam. Haan,  tekst Rommert. 

Yn de krisisjierren fan de foarige 
ieu wenne advokaat mr. Antoni 
W. Haan (1896-1969) yn Snits en 
dy hat boeren dy’t net mear rûn 
komme koene holpen troch lân 
fan harren op te keapjen om sa 
foar te kommen dat “groot-grond-
bezitters” harren slach slaan 
koene. Letter at de boeren it wer 
wat rommer hiene koene sy de 
grûn werom keapje.

Sa hat hy ek it stikje lân kocht wer at hy yn 1937 Sneeuwwitje as simmerhûs bouwe 
litten hat. It simmerhûs is, sa âld at it is, yn oan sjen hast net feroare. Yn 1989 is it fan 
binnen al renoveart troch der in CV en badkeamer te pleatsen. En no, 2021, genietsje 
Geertsje Haan en Remko Renes, de 3e generaasje, mei harren bern fan it hûs en it 
moaie útsicht oer de greiden en it Yselmar.

Al hat der ek in tiid west dat de famylje Haan net oer har eigendom beskikke koe want 
yn de WO II ha de dútsers it hûs foardere en hat de kommendant fan de Riister V2 
lanserings der in skoftke wenne. En nei de oarloch moast it, y.f.m. de wenningneed, in 
tiidlang ferplicht ferhiert wurde.
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