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Nijs út en oer Aldemardum

Simmer • 2018

Beste Pompeblêdlezer,

KIJK LENTE
Alles komt goed, wolken, regen, zon,
sterren en de maan ademen een doel,
onzichtbaar, zichtbaar .
Alles blijkt in evenwicht, wat lijkt
verloren wordt opnieuw geboren,
niets is doelloos, alles heeft zin.
Onzin voor het oog dood herrijst,
levenloos krijgt plots een smoel,
kijk lente, alles komt goed.
Anne Douwstra

Foto voorkant: Willie Smink
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
Inmiddels is dit alweer de 2de uitgave van
it Pompebled in 2018. Er is weer hard
gewerkt om er iets moois van te maken.
Bedankt redactieleden.

Wijkschouw
Ook dit jaar zal er weer een wijkschouw
gehouden worden en wel op woensdag 13
juni. Mocht u punten hebben die u onder
de aandacht wil brengen, geef dit dan even
door aan secretariaat@oudemirdum.nl
Overigens mag u het hele jaar door zaken
melden via het meldpunt van de gemeente,
te vinden op de site van De Fryske Marren.
Het meldpunt is bedoeld voor meldingen
openbare ruimte zoals bijvoorbeeld een
scheve stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal
of zwerfvuil.

Ledenvergadering
De jaarvergadering van Plaatselijk Belang
op 19 maart werd weer gehouden in MFC
It Klif. Dit jaar was de opkomst jammer
genoeg iets minder groot dan voorgaande
jaren. Ook deze keer waren de heren
Knobbe (dorpencoördinator) en Veltman
(wethouder) weer aanwezig. Helaas moest
de wijkagent, de heer Hebing, verstek laten
gaan. We hopen hem volgend jaar weer tot
onze vaste gasten te verwelkomen. Ook
waren er een aantal leden van politieke
partijen aanwezig. Gerlof Born hield een
interessante presentatie over langer thuis
wonen en na de pauze heeft Klaas Knobbe
een presentatie gehouden over
afvalscheiding.

Koninklijk onderscheiden
Op Koningsdag jl. werd Janny PoorteBakker benoemd tot Lid in de orde van
Oranje Nassau. Mevrouw Poorte kreeg de
onderscheiding vanwege haar vrijwillige
activiteiten in relatie tot de kerk.
Namens Plaatselijk Belang willen wij haar
feliciteren met deze prachtige
onderscheiding.
Koor Eigenwize en Prelude
Op 22 april traden er twee koren op in de
Fonteinkerk. Sjongkoar Eigenwize en het
kinderkoor Prelude. Ondanks het warme
weer was er veel belangstelling en de
toehoorders waren enthousiast en ontroerd
door het prachtige optreden van beide
koren. Sjongkoar Eigenwize verzorgt
jaarlijks een concert in de Fonteinkerk.

Tijdens de ledenvergadering hebben we
afscheid genomen van twee bestuursleden.
Zowel Catharinus de Jong als Sikke
Roosma zijn 12 jaar bestuurslid geweest en
we namen op gepaste wijze afscheid van
beide. Nogmaals bedankt voor jullie inzet!

Koningsdag
Traditiegetrouw begon koningsdag ook dit
jaar met een optocht, dit jaar weer iets
langer dan vorig jaar en hopelijk doen er
volgend jaar nog weer meer straten mee.
Daarna was er gelijk de prijsuitreiking en
begon het matinee. De Akse mannen, van
het MFC, hadden het goed voor elkaar
want buiten werden de hamburgers
gebakken op een groot vuur. Het was
lekker druk en beregezellig met livemuziek
op de achtergrond van Jan Nota.

Inmiddels hebben we iemand bereid
gevonden om ons bestuur te komen
versterken, namelijk Janna Rienstra. Wij
hebben echter nog iemand nodig omdat het
bestuur uit een oneven aantal leden moet
bestaan. We hopen uiteraard gauw iemand
te vinden die bereid is om het bestuur weer
voltallig te maken.
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„s Middags ging iedereen natuurlijk naar
het „Brinkfest‟. Ook vanuit dorpen
buitenom kwamen er veel mensen op ons
feest af. Zeer geslaagd en het weer was
ook redelijk goed dit keer, een mooie dag!

Culturele Hoofdstad
Friesland bruist door alle activiteiten die er
door de hele provincie heen georganiseerd
worden in het kader van Culturele
Hoofdstad 2018. Er zijn gratis kranten met
daarin de programma's o.a. te verkrijgen
bij het VVV. Er is een groot en divers
aanbod wat soms moeilijk kiezen is. Wilt u
het dicht bij huis houden dan zorgt onze
eigen Vereniging Oudemirdum Bruist voor
allerlei activiteiten komende zomermaanden, zij zullen daar allicht zelf
informatie over verschaffen in deze
aflevering van het Pompebled.

Dodenherdenking
Op 4 mei werd de jaarlijkse dodenherdenking gehouden in samenwerking
met CBS De Wâlikker, Plaatselijk Belang
Oudemirdum en VOB. Vanaf MFC It Klif,
vertrok rond 19.30 uur een grote groep
belangstellenden in een stille tocht naar het
monument. Naast de kranslegging werden
er toespraken gehouden, gedichten
voorgelezen door twee scholieren van de
Walikker en was er nog gelegenheid om
bloemen neer te leggen. Het was een
mooie en respectvolle herdenking die
zowel door jong als oud werd bezocht. Na
afloop was er gelegenheid om koffie of
thee te drinken in MFC It Klif.

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst u
weer veel leesplezier en een mooie zomer.

5 Mei
Bevrijdingsdag. De vlaggen konden weer
voluit wapperen, wat dan ook veelvuldig
werd gedaan. 's Avonds was er een
playbackshow voor jong en oud. Er waren
heel veel deelnemers en de een na de ander
zette een goede show neer. De een deed
een ballad, anderen dansten de sterren van
de hemel. Een zeer geslaagde avond!
Crossveldje
Er is toestemming gegeven aan een aantal
jonge jongens om een paar geulen te
graven op het grasveldje achter het
dorpshuis om dat als een crossbaantje te
gaan gebruiken. Met de jongens is
afgesproken dat ze het in ere herstellen als
er geen gebruik meer van gemaakt wordt.
We hopen dat ze er met plezier kunnen
spelen.
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Zomerprogramma 2018 V.O.B.
Nog even en het is weer hartje zomer… heerlijk! In de tussentijd
heeft de Vereniging Oudemirdum Bruist niet stilgezeten. Integendeel!
Een prachtig zomerprogramma staat op ons te wachten, met als
hoogtepunt de seizoensopening op 4 augustus: En het woordje
“hoogtepunt” mag u letterlijk opvatten, want op die zaterdag is het
mogelijk om een helikoptervlucht te maken boven Oudemirdum. Een unieke mogelijkheid om
vanuit de lucht “ús eigen Mardum” te aanschouwen! Hieronder het programma:

V.O.B. Zomerprogramma 2018
Datum

Tijd

za 4-8

11:00 - 20:00 uur
14:00 - 17:00 uur
17:00 - 20:00 uur
20:00 - 23:30 uur

wo 8-8

18:30 - 21:30 uur

za 11-8

12:00 - 20:00 uur
17:00 - 20:00 uur
20:00 - 23:30 uur
20:45 - 21:45 uur

wo 15-8

18:30 - 21:30 uur

za 18-8

12:00 - 20:00 uur
17:00 - 20:00 uur
20:00 - 23:30 uur

wo 22-8

18:30 - 21:30 uur

za 25-8

17:00 - 20:00 uur
17:00 - 20:00 uur
20:00 - 23:30 uur

Activiteit
Zomermarkt
Muziek
Muziek
Muziek
Brinkspelen
Zomermarkt
Muziek
Muziek
Muziek
Kidsnight!
Zomermarkt
Muziek
Muziek
Eiergooien
Proeverij
Muziek
Muziek

Toelichting
Inluiden zomerseizoen met o.a. helikoptervluchten!!!
Grytz en Grize trappen af!
Gryt Wiersma: soe se ek in hynder meinimme..?
Fryske toppers: Gurbe Douwstra, Marcel Smit en Piter Wilkens.
Vele spelletjes en attracties voor de jeugd.
Lekker struinen langs de kraampjes…
Vocal Roses… Wie kent ze niet! :)
Partyband Sunshine speelt lekkere muziek voor iedereen!
Hoofdact: Dick van Altena & Marcel Smulders!
Thema: "Ride a ball" met o.a. een MEGA stormbaan.
Op zoek naar iets aparts? Misschien vindt u het wel… 😉
Bruno Rummler: de troubadour die altijd in is voor een feestje.
Feest DJ Maarten. Deze ras-entertainer zet alles op z’n kop.
Ouderwets eiergooien op de brink i.s.m. Disco Silver.
"Culinaire Proeverij op De Brink" met vele smaken!
Vinny Vinyl draait sfeervol op ouderwets vinyl! 60s & 70s.
The Lazy Lads (o.a. CCR, Rolling Stones, Neil Young, enz)

U ziet het. Genoeg vertier voor iedereen en Piet heeft beloofd dat het zonnetje zal schijnen!
Wat willen we nog meer… De VOB komt later nog met een programmaboekje, welke huisaan-huis wordt bezorgd. Daarin staat een uitgebreide beschrijving van alles wat er deze zomer
is te beleven in Oudemirdum. Dit alles is mede tot stand gekomen door de vele vrijwilligers,
sponsoren, maar vooral ook door de vele nieuwe leden! Zonder deze support had dit natuurlijk
nooit van de grond kunnen komen. De VOB wil dan ook
iedereen bedanken die op één of andere manier heeft
bijgedragen aan alle activiteiten van nu en in de toekomst.
Oant fanne simmer! Het VOB bestuur.
p.s. meer informatie over de helikoptervluchten (en de rest van het
programma) is uitgebreid te vinden op www.oudemirdum.nl
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Tweeling nieuws uit Oudemirdum
Van de 8 tweelingen die recent in de zuidwesthoek zijn geboren, zijn er 5 afkomstig uit
Oudemirdum. Dat is op z‟n zachtst gezegd erg bijzonder te noemen!
Hoog tijd voor een foto en wat achtergrondinformatie. Want stiekem is heel Oudemirdum
super nieuwsgierig. In de rij bij de bakker hoor ik 2 dames praten;
“5 twillingen, fan wa dan allegear?? Nou juh, dy frou fan dy en dy, se wenje der tsjin oer de
broer fan myn swager, hoe hjit se ek alwer… toe juh, se hawwe neffens my 2 jongens krigen,
of 2 famkes, 1 –eiig? Nee ik leauw 2-eiig, nee wol? Bern bern bern, wat in nijs…..hoe folle
twillingen? Nee echt? Wol 5 yn Aldemardum, hoe ist mooglik”!

Foto: Nathalie Tuinstra

Als redactie van het Pompeblêd willen we jullie natuurlijk van harte feliciteren met de
geboorte van jullie kinderen! Tevens willen we jullie bedanken voor jullie medewerking aan
dit stukje. Ook bedanken we freelance fotografe Nathalie Tuinstra uit Oudemirdum voor de
prachtige foto.
Ook op zoek naar een fotografe? Voor bijvoorbeeld het op de foto vastleggen van uw
kinderen, het gezin of de hele familie, dan kunt u terecht bij Nathalie! Voor meer informatie
en haar uitgebreide portfolio kunt u een kijkje nemen op haar website www.fotonathalie.nl
FOTO NATHALIE
VOOR FRISSE EN SPONTANE FOTOGRAFIE
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De eerst geboren tweeling is gelijk het enige
koningskoppel. Een jongen en een meisje,
genaamd Ruben en Naomi. Trotse ouders
Marieke en David Bruin.
Ze hadden al een dochter, Renske. Zij is in
februari 3 jaar geworden.
De tweeling is geboren op 6 juni 2017.
Ze zijn geboren met ruim 38 weken.
Ze wogen allebei ruim 3 kg bij de geboorte. Na 4
dagen ziekenhuis mochten ze al weer mee naar
huis. De eerste maanden waren hectisch en druk
met 3 kinderen.
Eigen foto
Inmiddels zijn ze bijna een jaar en wordt alles
steeds relaxter en leuker. Het gezin is inmiddels verhuisd naar Kampen.
Marieke: “Prachtig om te zien hoe ze lachen en achter elkaar aan kruipen. En hoe jaloers ze
kunnen zijn wanneer ze niet als eerste hun hapje krijgen”!

De tweede tweeling is van Janstoffel en Marianne Visser.
Marianne: “Hallo dorpsgenoten, ook wij,
Janstoffel en Marianne, mogen ons gelukkig
prijzen met de komst van een tweeling; Siebren en
Auke. Ze zijn de broertjes van Fedde (6jaar) en
Reinder (4 jaar). Siebren en Auke zijn een tweeeiige tweeling en zijn geboren op 4 juli 2017. En
zoals de meeste tweelingen, zijn ze iets te vroeg
geboren. Hierdoor hebben zij de eerste 25 dagen in
het Antonius ziekenhuis moeten doorbrengen. Een
bijzondere en hectische tijd. Je wordt geleefd en je
Eigen foto
gezinsleven lijkt zich af te spelen in een achtbaan.
Bij thuiskomst stap je met z‟n allen in de volgende achtbaan; het leven thuis op de rit krijgen.
Gelukkig hebben we in het begin erg veel hulp gehad van familie en vrienden, en krijgen die
nu nog steeds. Iets waar we heel erg dankbaar voor zijn! Je kunt namelijk in het begin echt
alle hulp wel gebruiken. Vooral met de voedingen was het fijn, om samen te zijn, zodat de
jongens tegelijk konden drinken. En ‟s nachts ging dit ritme uiteraard gewoon door. Gelukkig
zijn we nu in weer wat een rustig vaarwater gekomen; Auke en Siebren zijn alweer 9 maanden
en smullen al heerlijk met ons mee, van de warme en koude maaltijden aan de tafel. We
genieten volop, én ja; dubbel!

De derde tweeling, twee jongens, zijn geboren op 14 september 2017 in het LUMC te Leiden.
De ééneiige tweeling heet Micha en David. De trotse ouders zijn Wietske en Jelle Tuinstra.
Wietske: "In verband met een pittige zwangerschap, door stadium 4 TTS (google vertelt u er
meer over), zijn de mannen met een termijn van 34.1 weken gehaald. Ondanks alle zorgen
tijdens en na de zwangerschap gaat alles goed.
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We zijn erg dankbaar dat onze mannen er
zijn en ook hun ontwikkeling gaat super!
David mist dan wel zijn onderbeentjes,
maar ontwikkelt zich boven
verwachting. Na 19 dagen mochten de
jongens al naar huis. De eerste drie
maanden waren pittig, maar nu wordt het
steeds leuker. Ze houden elkaar handje
vast wanneer ze in de wipstoeltjes hun
eten krijgen. Lief!"
David links (met bijtring) bij Jelle en
Micha bij Wietske op schoot.

Eigen foto

De 4de tweeling zijn 2 meiden. Ze zijn twee eiig. Ze heten Anne en Lieke. Trotse ouders zijn
Wiegerhendrik en Anneke van der Wal-Draaijer.
Anneke: “We wonen nu ruim 2 jaar met veel
plezier op de Grintfisker in Oudemirdum. Ook
wij kregen een tweeling. Onze eerste kinderen.
Spannend, maar wij vonden het gelijk super
'een TWEELING' wie had dat verwacht... Anne
en Lieke zijn 12 december met 37 weken en 5
dagen geboren, beide ruim 6 pond. De
volgende dag mochten wij alweer naar huis.
Het gaat heel goed met de meiden en wij
genieten er volop van, wat een rijkdom”!

Foto: Nathalie Tuinstra

Groet Wiegerhendrik, Anneke, Anne en Lieke
De 5de tweeling (eeneiig) zijn de jongens Ivan en Davy. Ze zijn op 10 januari 2018 geboren.
Trotse ouders zijn Kerensa en Maurits Veenstra.

Kerensa: "Wij wonen sinds 2015 met veel plezier in Oudemirdum samen met onze hond Basil.
Op 10 januari zijn wij trotse heit en mem geworden van onze eeneiige tweeling, Davy en Ivan.
Onze eerste kindjes! Omdat ze ongeveer zeven weken te vroeg zijn geboren, moesten ze eerst
een paar weken in het ziekenhuis blijven. Inmiddels genieten we al een paar weken thuis van
onze jongens”.
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De Wâlikker klapt uit de school…
Koningsspelen
Op 20 april werden er in het hele land op de basisscholen Koningsspelen georganiseerd. De
beweegcoaches van Miks welzijn organiseerden dit samen met de gemeentelijke basisscholen
in de regio Balk, onze school deed hier ook aan mee. Dit vond plaats op sportpark „De Skelp‟
in Oudemirdum. Er deden zo‟n tien scholen uit de regio aan mee. De kinderen werden in
groepjes verdeeld (de groepjes bestonden uit kinderen van verschillende scholen) en kregen
een begeleider. Op het sportveld waren allemaal spellen/sporten wat de kinderen konden
doen. Elke 15 minuten werd er gewisseld van activiteit. Zo was er slagbal, volleybal, voetbal,
kickboksen, lijnbal en nog veel meer. Het was een zeer geslaagde sportieve ochtend met
prachtig weer.

Zomermarkt
Half mei is een groot project gestart op de Wâlikker rondom het thema Afrika.
Ruim drie weken worden verschillende activiteiten georganiseerd om de kinderen in
aanraking te laten komen met dit mooie continent. Het thema wordt afgesloten met een fraaie
zomermarkt op dinsdag 19 juni van 16:00 tot 18:00 uur.
De markt is voor iedereen toegankelijk. De kinderen verkopen Afrikaanse hapjes, drankjes en
hun zelfgemaakte knutselspullen. Ook worden een aantal leuke activiteiten georganiseerd.
Alle opbrengsten gaan naar de Stichting FF4future.
Een stichting dat onder meer projecten opzet voor kinderen in Tanzania
(www.ff4future.com).
We nodigen iedereen van harte uit om dan langs te komen
en vergeet vooral niet wat kleingeld mee te nemen om leuke
spulletjes te kopen voor het goede doel.
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NOK of munt
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Peuteropvang Pjuttewille
Elke maandag-, dinsdag- en donderdagochtend biedt Stichting Peuterspeelzalen GaasterlânSleat van 8.30 tot 11.30 uur peuteropvang aan in Oudemirdum. We hebben een prachtige
eigen mooie ruimte aan de Jan Schotanuswei bij basisschool de Wâlikker. Dit is bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peuteropvang vervult een belangrijke rol in de
ontwikkeling van jonge kinderen; hier ontmoeten ze leeftijdsgenootjes. Samen leren ze zich
te ontplooien onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Zo ontwikkelen ze vooral
hun motorische, sociaal-emotionele, zintuiglijke, creatieve en cognitieve vaardigheden.
Per 2018 worden alle peuterspeelzalen omgevormd tot peuteropvang. Onze stichting is al
sinds augustus 2016 peuteropvang. We hebben deze omvorming dus al achter de rug.
Voor de peuters is er niks veranderd, de manier van werken door de pedagogisch medewerkers blijft hetzelfde. Voor de ouders/verzorgers is de manier van betalen en aanmelden
anders (is nu alleen digitaal en niet meer mondeling). Zie hiervoor onze website
peuterspeelzalengaasterlansleat.nl, hier vindt u alle informatie en ook het digitale aanmeldformulier. Wist u dat u uw peuter al vanaf 1 jaar kunt aanmelden? Heeft u nog vragen,
waarover u geen informatie heeft kunnen vinden op de website, dan kunt u contact opnemen
met Jitske Mulder (06-50894096). Maar natuurlijk bent u ook altijd welkom om een keer een
kijkje te nemen of een informatieboekje op te komen halen bij peuteropvang Pjuttewille!

Prachtige Fietstocht door Gaasterland
Op D.V. dinsdagavond 24 juli willen we als comité
Gaasterland van de Stichting Woord en Daad een fietstocht
organiseren. Het belooft weer een prachtige route te worden.
Er zijn twee startpunten en u kunt kiezen wat voor u het
makkelijkst is om de route te beginnen. Waar u start is ook
weer het eindpunt van de tocht. Zoals gewoonlijk kunt u bij
de kerk aan de Huningspaed 3 te Oudemirdum starten. Het
andere startpunt is op camping „De Verborgen Hoek‟,
Bokkeleane 3 te Harich.
Als u bij de kerk start, is er op de camping een stopplaats en
als u bij de camping start, is de kerk de stopplaats tijdens de
route. Op beide stopplaatsen kunt u een spelletje doen ter
ontspanning. Op de camping kunt u drinken, appels, en een
snack kopen. Bij de kerk is er drinken, knakworst en ijs te
koop. Tevens is daar de verkooptafel met de kaarten,
postzegels, sûkerbolle en Bijbels dagboek.
U kunt beginnen tussen 18.00 tot 19.30 uur. De kosten zijn
per persoon van 4 t/m 12 jaar 1,00 euro, vanaf 12 jaar 2,50 en
per gezin 8,00 euro. De route is ca. 20 kilometer lang.
Maak de datum alvast vrij voor deze mooie fietstocht.
Woord en Daad is een stichting die als missie heeft om de
armoede wereldwijd te bestrijden, vanuit Bijbels perspectief!
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De opbrengst van
deze fietstocht gaat
naar het project
JOB BOOSTER in
BURKINA FASO
Met dit project wil Woord en
Daad samen met verschillende
partners de jeugd van Burkina
Faso een toekomst geven, in hun
eigen land. Veel bedrijven hebben
behoefte aan geschoolde arbeiders,
maar kunnen hen maar moeilijk
vinden. We zien dus een gat tussen
de jongeren die van school komen
en bedrijven die personeel zoeken.
De jongeren zijn niet op de juiste
manier of voor het juiste vak
getraind, om een baan te krijgen.
Daar wil dit project verandering in
brengen. Kijk ook op
www.woordendaad.nl
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Dodenherdenking 4 mei
De stille tocht naar en de herdenking bij het monument in het bos werd door zo‟n 130 mensen
bijgewoond. Hier waren veel jongeren
bij aanwezig en dan te bedenken dat
de Oranjevereniging in 1949 de stille
tocht niet door wilde laten gaan
omdat men van de jeugd niet een
gepaste eerbied verwachtte. Bij het
monument werd de Last Post
geblazen door Roelie Veen. Er werden gedichten voorgedragen door Lieke Boersma en Tirza
Walstra van de lagere school en door Geeske Wortman (namens VOB) en Botsje Stegenga.
Namens de gemeente DFM hield Roel Roelevink een toespraak. Kransen werden er gelegd
namens de school, VOB / dorpsbelang en de gemeente. Na de ceremonie was er gelegenheid
in MFC ‟t Klif een kopje koffie te drinken.
Met het monument in het bos, het Oorlogsgraf bij de kerk van Opperwachtmeester Harmen
Visser (die een dag na de bevrijding op 16 april 1945, in een vuurgevecht met achtergebleven
Duitsers op de oude zeedijk bij Schoterzijl sneuvelde) én het vorig jaar bij de Hege Gerzen
onthulde monument voor de in 1941 neergeschoten bommenwerper met Poolse bemanning,
zijn er in nu drie plaatsen in Oudemirdum die aan de tweede wereldoorlog herinneren.

Trekkertrek Oudemirdum
Op zaterdag 28 juli wordt de jaarlijkse trekkertrek wedstrijd bij de manege Gaasterland weer
georganiseerd door vier trekkertrek liefhebbers uit Oudemirdum. Het evenement wordt mede
mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers en sponsoren uit de wijde omgeving. De trekkertrek
is inmiddels uitgegroeid tot een evenement waar deelnemers uit heel Nederland aan meedoen.
De vrije klasse tractoren van de ITPV zijn ook weer aanwezig.
Niet alleen de trekkertrek liefhebbers komen
aan bod deze dag, ook aan de kinderen is
weer gedacht. Uiteraard is de catering ook
dik voor elkaar, zodat er naast de wedstrijd
in diverse klassen ruimte voor gezelligheid
en een hapje en drankje. Het bestuur hoopt
op mooi weer en een sportieve wedstrijd met
veel publiek en gezelligheid.
Alle informatie is te vinden op de website
www.trekkertrekoudemirdum.nl
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Hello-Goodbye redactie it Pompeblêd
Niet alleen heeft ons dorpskrantje qua look, lay-out, vormgeving en samenstelling een
metamorfose ondergaan. Ook de redactie, het brein achter dit prachtige boekje, is aangevuld
met 4 zogeheten “frisse winden” .
Sita Bokma heeft in augustus 2017 al afscheid genomen van it Pompeblêd en hier is
Rommert van der Veen voor in de plaats gekomen.
Onze twee oud gedienden, Gea Liefhebber en Wieke Limburg, hebben na meer dan 10 jaar
trouwe dienst hun stokjes overgedragen aan twee
nieuwe redactieleden te weten Linda Quak en Hiskje
Stellingwerff.
Bij deze hartelijk dank dames voor jullie inzet de
afgelopen jaren! Met jullie hulp hebben we samen it
Pompeblêd gemaakt zoals het nu is. Gelukkig blijven
beide laatst genoemde dames nog wel betrokken bij
de organisatie van de bezorging van het blad. Hier
zijn we natuurlijk ontzettend blij mee!
Gea en Wieke (Eigen foto)
We stellen onze nieuwe redactieleden graag even aan u voor:
 Allereerst is Rommert van der Veen in augustus 2017 al toe gelaten tot de club.
Rommert is hikke en tein yn Aldemardum. Hij is 62 jaar en getrouwd met Klaske. Ze
hebben 2 dochters, 2 schoonzonen en 6 kleinkinderen. Rommert is geïnteresseerd in de
historie en geschiedenis van Oudemirdum. Hij is al bijna 46 jaar werkzaam als monteur
bij het openbaar vervoer, dat in 1972 begon bij de ZWH in Balk.


In december 2017 volgde Linda Quak. Linda is 40 jaar en al ruim 15 jaar werkzaam als
receptioniste bij Sporthotel & Partykasteel Iselmar in Lemmer. Van origine een Balkster,
maar inmiddels alweer ruim 12 jaar een Oudemirdumse. Ze woont met haar man Tjalling
de Vries en hun beide kinderen Roan van 11 en Sinne van bijna 8, op de Brink.



Begin 2018 verwelkomden we ook Hiskje Stellingwerff. Hiskje is 58 jaar en getrouwd
met Jan Stellingwerff. Ze wonen alweer 33 jaar in Oudemirdum. Ze hebben een zoon en
een dochter die beiden het huis al uit zijn. Verder is ze bestuurslid van buurtverening
Under de Toer. Haar hobby‟s zijn lezen en tuinieren.
Naast de harde kern Jelle Twijnstra,
Hylke Bandstra en Rein Boonstra misten
we nog een twintiger/dertiger in dit team.
Gelukkig was daar Lisette Bokma. Zij
heeft inmiddels al even geproefd aan het
fenomeen Pompeblêd en een aantal
vergaderingen bijgewoond. We hopen dat
ze eind 2018 besluit om te blijven. In de
herfsteditie van it Pompeblêd; rubriek
„Oudemirdum onderneemt‟, kunt u een
interview verwachten met ontwerpster
Lisette Bokma.

Huidige redactie v.l.n.r. Rommert, Rein, Lisette, Hiskje,
Linda en Hylke. Jelle ontbreekt op de foto (Eigen foto)
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Puzzelcompetitie 2018
Beste puzzelaars, hierbij alweer de tweede puzzelronde van 2018. Ook voor de aanstaande
zomer weer een grote kruiswoordpuzzel en een pittige Sudoku. We wensen jullie allemaal
weer een mooie zomer toe. U vindt vast een goed moment om de puzzels op te lossen.
Naar goed gebruik, hebben we tijdens de afgelopen jaarvergadering van Plaatselijk Belang,
weer de prijswinnaars bekent gemaakt van het puzzeljaar 2017. Voor de kruiswoordpuzzel
waren dit: Fam. G. Baukema; Binnenwei 9, Dhr. P. Plantinga; De Flechtreed 55 en Mevr.
T.M. de Boer; Wyldpaed 4.
De prijzen voor de Sudoku gingen naar: Dhr. G. Kelderhuis; Gaestwei 25, Mevr. A. Abma –
Posthuma; Flechtreed 16 en Dhr. F.J. Kooistra; Beukenlaan Z22.
Allen gefeliciteerd!
De oplossing van de Lente Kruiswoordpuzzel is: „OESTERMES‟. Iedereen had dit juist en
dat geldt ook voor de Sudoku. De oplossing van de Sudoku staat op de pagina hiernaast.
Overigens misten we deze ronde, inzendingen van een aantal vaste deelnemers. Misschien is
er ergens iets verkeerd gegaan bij het inzenden of het verwerken daarvan door ons. Geef het
dan vooral even door, dan corrigeren we dit de volgende keer.
Wij wensen u weer veel puzzelplezier! De redactie
De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2018
5 punten
Fam. G. Baukema, Binnenwei 9
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. M. Dijkstra- Stegenga, Sminkewei 3
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Mevr. J. de Jong – Hoekstra; Liemdobben 9
Dhr. G. Kelderhuis, Gaestwei 25
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Mevr. B. Kruitbosch, De Lysterfanger 3
Mevr. S. Kuiper - Prins; Liemdobben 8
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, Flechtrd 14
Dhr. K.L. van Ommen, Lege Ln 25
Dhr. J.C. Pels; Kwikkebei 4
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude
Balksterweg 4
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26

Mevr. M. Temming - van Tol, Flechtreed 49
Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13
Dhr. D. Walinga, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Ikebosker 11

De tussenstand van de Sudoku 2018
1 punt
Mevr. A. Abma – Posthuma, Flechtreed 16
Dhr. P. de Jong; Liemdobben 9
Dhr. G. Kelderhuis, Gaestwei 25
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Mevr. A. Klompmaker, Ikebosker 27
Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14
Dhr. K.L. v. Ommen, Lege Leane 25
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Ikebosker 11

De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 augustus 2018 bij:
Jelle Twijnstra; Jan Schotanuswei 9; 8567 LA Oudemirdum
Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl

18

Oplossing Lente Sudoku

1
4
8
2
7
9
6
3
5

7
2
5
3
6
8
1
4
9

6
9
3
4
1
5
8
7
2

4
7
9
8
3
6
5
2
1

5
1
2
7
9
4
3
6
8

8
3
6
5
2
1
4
9
7

3
8
1
9
4
2
7
5
6

2
5
7
6
8
3
9
1
4

Raad waar meneer Jaap Aap staat! (… of hangt, of zit, of swingt, of klimt …)
Naast de puzzels en tekeningen is het nu tijd om een nieuw spel te introduceren. Iedereen die
altijd zegt “ik ken Oudemirdum tot op mijn duimpje”, wordt bij deze uitgedaagd! Vanaf nu
zal het dorp dan ook niet meer hetzelfde zijn, met overal zoekende mensen naar de locatie
waar meneer Jaap Aap op de foto is gegaan. Onder de goede inzendingen verloten wij een
heerlijk suikerbrood, maar bovenal is het natuurlijk Oudemirdummer roem voor het leven!
Wat moet je doen?
Speur op waar de foto
gemaakt is en omschrijf dit
zo precies mogelijk in een
mailtje naar
pompebled@oudemirdum.nl
of zoals de ouderwetse
speurders op een echt briefje
wat je in de bus mag doen
bij iemand van de redactie.
Zet hierbij duidelijk je naam
en adres (anders weten we
natuurlijk niet waar we het
suikerbrood moeten
brengen…) Het antwoord
kan tot 1 augustus a.s.
ingezonden worden.
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9
6
4
1
5
7
2
8
3

ZOMERPUZZEL 2018 (5 punten)
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Wist u dat?











De eerste activiteiten van het VOB inmiddels plaats hebben gevonden?
De ouderen een ontzettend leuk uitstapje hebben gehad?
Met het treintje naar de kerk in Sondel om vervolgens bij familie De Jong in de
Marderhoek de boerderij te bekijken en te genieten van een hapje en drankje om te
eindigen in het MFC waar een heerlijke maaltijd stond te wachten.
Ook het Brinkfest de Playbackshow en de doden herdenking en de optocht in goede
banen is geleid?
- Door o.a. de oranje dames en “oud oranjeleden?”
- Wij in blijde verwachting zijn van alles wat er nog gaat komen deze zomer, wat
VOB activiteiten betreft?
Brinkfest wederom één al feest was met de Abba Tribute Band en de Suskes?
Niet alleen het bier volop stroomde, maar ook de toiletwagen gezellig mee deed?
Lúd (www.lud.frl) noch opsyk is nei frijwilligers?
Lúd een samenwerking is van Kunstkring Gaasterland & Keunstwurk?
En is opgenomen in het hoofdprogramma van de culturele hoofdstad 2018 (kortom de
moeite waard om even de website te bezoeken).

 Er een einde is gekomen aan de melktransporten van de familie Van Veen / Muizelaar?
 Deze familie 120 jaar (1898 – 2018) in het vak hebben gezeten?



Er weer bekeuringen uitgedeeld kunnen
worden op het plein van de Wâlikker?
Enthousiaste ouders er weer een waar
verkeersplein van hebben gemaakt.
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Zandwinning in het IJsselmeer
In maart is er een informatieavond
geweest inzake de zandwinning voor de
Gaasterlandse kust. De opzet van deze
avond was toch wat anders dan verwacht.
In plaats van algemene informatie met een
spreker stonden er tafeltjes met diverse
kaarten en situatieschetsen van de zandwin
firma Smals, maar ook van
Rijkswaterstaat en Liander voor de
elektrische energie voorziening. Er moet
namelijk een dikke stroomkabel vanaf het
verdeelstation aan het Westein van Harich
naar de zandverwerkingsfabriek op het
werkeiland worden gelegd.
Rijkswaterstaat was aanwezig omdat de
zandwinput op/in Nederlandse bodem
plaatsvindt, al is het een stukje van de
gemeente Gaasterland, als het er op
aankomt dan heeft Rijkswaterstaat het
laatste woord.
Omdat de firma Smals al 15 jaar bezig is
met vooronderzoeken en voorbereidingen
waren de contacten eerder nog met de
voormalige gemeenten Lemsterland en
Gaasterland. In eerste instantie zou het
project in het IJsselmeergedeelte van
Lemsterland komen te liggen maar die
voorzag problemen met de watersport.
Toen werd er bij Gaasterland aangeklopt
en “oud” burgemeester Hoornstra vertelde
dat Gaasterland er wel mee wilde
instemmen, ook al omdat bij een negatief
besluit van de gemeente, Rijkswaterstaat
anders zou kunnen beslissen. Op deze
manier kon er ook nog een financieel
voordeel uitgehaald worden van ongeveer
€ 100.000,- per jaar. Smals betaalt voor
het winnen van zand aan de Nederlandse
staat, maar dus ook een bedrag aan de
gemeente Gaasterland.
Volgens Hoornstra is dit geld geoormerkt
voor Oudemirdum en de voormalige
gemeente Gaasterland.
Wat de gevolgen kunnen zijn voor het
IJsselmeer en de natuur is onderzocht en
staat beschreven in de MER (Milieu Effect
Rapportage).

Dat niet iedereen zeker is van welke
gevolgen de zandwinning heeft, bleek ook
door de aanwezigheid van
IJsselmeervissers uit Laaksum tot aan
Volendam, op deze avond.
De
zandwinning
zelf vindt
plaats op een
oppervlakte
van 218
hectare en gaat
tot een diepte
van maximaal
60 meter. Per
dag zal er
maximaal
2.000 ton
opgezogen worden en dat dertig jaar lang.
Er komt een werkeiland van 7 hectare
waar gebouwen op komen te staan
waarvan de hoogste 22 meter is. Het
werkeiland ligt bijna 6 km voor de kust
van Oudemirdum en 7 km voor de N.O.P.
Voor de mensen die gekeken hebben naar
de locatie van de berging van de Engelse
bommenwerper, 2 jaar geleden: deze
bommenwerper lag op de plek waar nu de
haven van het werkeiland gepland is.
Er zullen waarschijnlijk nog wel 5 jaren
verstrijken voordat men echt begint met de
werkelijke zandwinning.
Maar nu, nadat er nog gereageerd kon
worden op de plannen, kunnen die 5 jaren
ook wel langer worden, want er zijn door
diverse groeperingen bezwaren ingediend,
zoals: 8 natuurorganisaties, de
visserijsector en verschillende
particulieren. Ze vrezen allemaal voor
negatieve effecten op de visstand, de
vogelstand, het natuurlandschap van het
IJsselmeer, maar ook voor de zeehonden
populatie die in deze regio voorkomt. Het
laatste woord zal in deze zaak nog niet
gesproken of geschreven zijn.
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Het Kabouterpad is weer klaar voor de jonge bezoekers
Het kabouterpad werd onderhouden door een Aldemardumer vrijwilligers echtpaar, maar toen
zij verhuisden was er geen opvolging,
waardoor het pad er 3 jaar geleden
verwaarloosd bij lag. Boy Schotanus en met
hem meerdere mensen, stoorden zich hieraan.
Boy besloot om eens bij Staatsbosbeheer te
vragen wat er met het kabouterpad ging
gebeuren, want zoals het er bij lag was geen
reclame. Na zijn vraag werd Boy direct ook
maar aangewezen als vrijwilliger. Hij heeft de
kabouters en paddenstoelen weer wat
opgeknapt zodat de jonge en oudere bezoekers
er weer van konden genieten. Nu, 3 jaar later,
heeft Boy alle 11 kabouters en 8 paddenstoelen vernieuwd en kan het pad er weer
jaren tegenaan. Ook heeft Boy er een
vergaderplaats bij
gemaakt met 8 konijnen. Dat naar aanleiding van wat zijn
omke Gijsbert, die vroeger in het bos werkte, heel geloofwaardig aan een ouder toeristen echtpaar vertelde, namelijk;
Als jullie daar en daar in het bos bij die heuvel iets speciaals
willen meemaken, dan moeten jullie ‟s avonds tussen zes en
zeven uur vlakbij die heuvel in een droge sloot gaan zitten en
heel stil afwachten tot er een sprong (groep) konijnen komt
want die zijn daar om die tijd aan het vergaderen. De mensen die Gijsbert gekend hebben
weten dat hij met een mooie en droge humor kon vertellen en dat deze mensen hem daarom
geloofden, maar er later toch achter kwamen dat “sy by de poat nommen wiene”.
Bezoekers informatie hierover is te vinden op marenklif.nl onder het kopje „Kinderen‟

onderwerp waar u graag wat meer van wilt
weten? Schrijft het dan op en breng of stuur
het naar onze praktijk
(info@huisartsbakhuizen.nl). Uw vraag of
onderwerp kan dan hier worden besproken.

Huisarts 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

Het onderwerp van dit nummer is vermoeidheid, hoe dit te begrijpen en aan te
pakken. Dit onderwerp is ingewikkeld,
daarom kan hier niet alles opgeschreven
worden wat bekend is. Feit is dat de ene
vermoeidheid de andere niet is. Een gesprek
op het spreekuur is dan nodig om helderheid
te krijgen. De eerste vraag is of de vermoeidheid alleen het gevoel betreft of dat
ook het gedrag anders is.
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Met gedrag bedoelen we slapen, werken,
invulling van vrije tijd maar ook het
vermogen om te denken (lezen en begrijpen
van dingen) en het omgaan met anderen. Met
gevoel wordt bedoeld of je je ergens toe kan
zetten om plannen te maken, dingen te
bedenken of te doen. Een strikte scheiding
maken tussen gevoel en gedrag is natuurlijk
niet mogelijk, meestal is er een mengvorm
aanwezig waarbij de ene keer het gevoel het
laat afweten en de andere keer het gedrag.
Belangrijk is om dit te bespreken met
iemand die je vertrouwt, meestal is dat je
naaste familie of goede vrienden. Op
thuisarts.nl is “moeheid” een onderwerp
waar veel praktische tips over te vinden zijn
om het eerst zelf beter te begrijpen.

volgende rubriek gaan we nader op de
voeding in. Zoals u ziet, kan het soms een
paar weken duren voordat alle gegevens
verzameld en op een rij zijn gezet!
Als de klachten en lichamelijke factoren op
een rij zijn gezet, dan wordt samen een plan
gemaakt om de vermoeidheidsklachten aan
te pakken. We beginnen altijd met een
gesprek om uit alle gegevens te bepalen wat
het zwaarst weegt en welke aanpak het
gemakkelijkst is. Als een orgaan onvoldoende werkt, wordt soms de hulp ingeroepen van een (orgaan) specialist. Dat kan
bestaan uit een advies vragen maar ook een
verwijzing omdat de specialist een nader
onderzoek moet doen om een zekere
diagnose te stellen. Soms worden medicijnen
voorgeschreven. Als er sprake is van
voedingstekorten kunnen die worden
aangevuld. Als het dieet gebrekkig is, kan
een diëtist adviezen geven. Bij geestelijke
klachten kan onze gespecialiseerde verpleegkundige of een psycholoog helpen om uw
vermoeidheid beter te begrijpen en ermee
omgaan. Soms vinden we geen afwijking, of
afwijkingen die eenmaal verholpen de
vermoeidheid niet over laat gaan. Als de
vermoeidheid ook nog langer dan 6 maanden
bestaat, verergert na inspanningen en
gepaard gaat met wisselende (spier-)pijn
klachten dan spreken we van het Chronisch
Vermoeidheid Syndroom (CVS), Fibromyalgie (FM) of Myalgische Encefalopathie
(ME). Deze drie namen wijzen op dezelfde,
nog niet opgehelderde ziekte. Bij CVS ligt
de nadruk meer op moeheid en bij FM/ME
op pijn. Bij een vermoeden van
CVS/FM/ME wordt altijd een specialist
gevraagd om de diagnose te bevestigen. Dat
is nodig omdat dit een chronische ziekte is
met grote gevolgen en waar de oorzaak en
behandeling in ontwikkeling zijn. Meer
informatie hierover is ook te vinden via
thuisarts.nl ,maar ook op nkcv.nl van het
Nederlands Kennis Centrum Vermoeidheid
in Amsterdam en natuurlijk ook de
patiëntenorganisatie van ME/CVS, mecvs.nl.

Op het spreekuur proberen we klachten van
vermoeidheid te verhelderen. Het slaappatroon is van belang maar ook hoe het
overdag gaat: spelen er ook problemen op
het werk, thuis of bij familie of vrienden.
Misschien dat er ooit iets is gebeurd wat nu
verontrusting wekt maar is nooit eerder
onderkend. Sommige patiënten hebben snel
last van neerslachtigheid of negatieve
emoties. Spelen slechte gewoontes of een
verslaving een rol? En hoe zijn de klachten
ontstaan in de loop van de tijd? Het gaat
erom een zo compleet mogelijke beeld te
krijgen van hoe uw huidige leven in elkaar
steekt en de emotionele reacties daarop.
Ook onderzoeken we de lichamelijke
factoren die bij vermoeidheid betrokken zijn.
Dit onderzoek wordt geleid door uw eigen
klachten en hoe u daarmee om gaat. Er wordt
nagegaan hoe schildklier, hart, longen, lever,
beenmerg en nieren werken zowel door
lichamelijk onderzoek, maar soms ook door
specialistisch onderzoek aan te vragen. Een
belangrijke rol speelt bloedonderzoek waarbij naast de genoemde organen ook de
voedingstoestand worden gemeten. De
gehalten van vitamine D en B maar ook
mineralen zoals ijzer, zink, magnesium en
calcium (= kalk) worden nagegaan. In een
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Welkom op Boerderij Kleurrijk!
De Theetuin op Kleurrijk is weer open voor bezoekers.
Boerderij Kleurrijk in Oudemirdum is een heerlijke plek voor een gezellig samenzijn met
vrienden, familie en kinderen. Lekker zwieren in de speeltuin, kippen en konijnen kroelen en
vervolgens even bijkomen op ons terras of in de Theetuin. Bijzonder aan onze boerderij is dat
zowel mensen mét als zonder beperking hier prima uit de voeten kunnen.
Bij de Theetuin kun je een drankje bestellen, heerlijke taarten proeven, een eenvoudige lunch
bestellen en genieten van het prachtige uitzicht over het landgoed. Met goed weer is het
heerlijk toeven op het mooie terras en ook hier geldt weer dat er allerlei voorzieningen zijn
voor mensen in een rolstoel. Zo is er een aangepast toilet met brancard en tillift.
Er is ook een winkeltje waar we spullen verkopen die in het atelier en de werkplaats van
Kleurrijk zijn gemaakt. Een rolstoelpad op het landgoed voert langs de weide, de pluktuin en
het bloemenveld. Voor de kinderen is er een ruime speeltuin, die ook geschikt is voor
rolstoelgebruikers. Het terrein is goed afgesloten en dus veilig.
Naast dat Boerderij Kleurrijk een ideale plek is om te recreëren, doet het ook dienst als woon,
werk en logeeradres voor mensen met een beperking.
In onze Theetuin wordt u dan ook bediend door onze enthousiaste kleurrijke mee-werkers.
Openingstijden in april t/m oktober: Maandag t/m vrijdag van 11:00 uur t/m 16:00 uur
Boerderij Kleurrijk
Boegen 2 Oudemirdum
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3 Tips om meer groentes op een lekkere & makkelijke manier binnen te krijgen
Het is eigenlijk nooit goed wanneer ergens het woordje „té‟ voor staat, maar een teveel aan
groentes binnenkrijgen komt eigenlijk bijna niet voor. Het tegenovergestelde helaas wel. Uit
onderzoek van het RIVM blijkt dat 98% van de kinderen een tekort aan voedingsstoffen
ervaart. Hoe komt dit?
Vaak eten we wel de hele dag door met voedsel dat onze maag 'vult', maar dat wil niet zeggen
dat dat ook echt voeding is waarmee je je lichaam echt 'voedt'. Je lichaam heeft
voedingsstoffen, zoals vetten, eiwitten, vitamines en mineralen, nodig om goed te kunnen
functioneren. Wanneer je lichaam dit te weinig binnenkrijgt - bijvoorbeeld door een
voedingspatroon met meer bewerkte producten dan verse groenten, kan je lichaam signalen
afgeven in de vorm van klachten en kwalen.
Daarom is een optimale hoeveelheid van voedingsstoffen
binnenkrijgen nooit een gek idee. Integendeel, het is eigenlijk
best handig om te doen. Wanneer je dit zoveel mogelijk blijft
aanvullen, zul je je energieker gaan voelen, een verbeterde huid,
haar & nagels door krijgen, betere stoelgang, een verbeterd
afweersysteem en een betere concentratie. Hieronder een 2 tips:
1. Soep
Soep is echt geniaal. Je kunt bijna geen groentesoort bedenken of je kan er wel soep van
maken. En het handige van soep is, dat je er gelijk heel veel van kunt maken en je het
vervolgens kunt invriezen. Soep kun je als lunch eten met een hartige taart of vooraf aan het
avondeten.
To try: Bak een gesneden ui, knoflook, gember en rode peper in 1el kokosvet in een pan.
Voeg kerriekruiden toe met daarbij één gesneden bloemkool. Giet water tot de bloemkool
bijna helemaal onder water is. Laat het koken en mix het in de blender of met een staafmixer.
Een scheutje olijfolie erover heen & bon appetit!
2. Hartige taart
Een hartige taart kan heel goed als een gevuld tussendoortje, als ontbijt, lunch en avondeten.
I-de-aal. Je kunt het bewaren in de vriezer en in de oven even opwarmen, maar soms is het
„koud‟ ook erg lekker.
To try: bak in een pan ui, knoflook, gember, rode peper met kerriepoeder in een pan in
kokosvet. Voeg gesneden groente als prei, champignons, (gekookte) sperziebonen en
courgette toe. Je kunt pijnboompitten en gedroogde tomaten eraan toevoegen. Mix
vervolgens een doosje eieren met 1 cup geweekte cashewnoten (en evt. 1el boekweitmeel en
1tl natriumbicarbonaat) helemaal fijn tot een vloeibaar massa. Giet vervolgens dit mengsel in
een kom en voeg daarbij de gebakken groentes toe. Door elkaar mengen en in een - met
bakpapier beklede - taartvorm of ovenschaal in een voorverwarmde oven voor 30 min.
plaatsen op 170 graden.
Rachel
Voedingscoach
Toegepaste Psycholoog
info@foodyourthought.nl

&

Conny Hibma
Orthomoleculaire Patissier
Epigenetische Therapeut
info@conjes-patisserie.nl
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Oudemirdum onderneemt

Hallo inwoners van Oudemirdum e.o.
Graag wil ik mij, via een stukje in it
Pompeblêd, aan u voorstellen. Mijn naam
is Femke Hoekstra – de Jong. Ik woon al
sinds mijn geboorte in Oudemirdum.
Ik ben getrouwd met Marcel en samen
hebben wij 2 zoontjes, Jurjen van 7 jaar en
Sander van 5 jaar. Voor de geboorte van
onze zoontjes had ik al een eigen pedicure
praktijk aan huis. Hier ben ik toen mee
gestopt omdat ik nog ander werk erbij had
en graag tijd voor de kinderen wilde
hebben. Nu de kinderen groter worden en
naar de basisschool “de Wâlikker” gaan,
wil ik weer het beroep uitvoeren wat ik
graag mag doen.
Sinds januari 2018 ben ik weer begonnen
met mijn ambulant pedicurebedrijf.
Ik heb bewust gekozen voor het ambulant
pedicuren. Dit betekent dat ik op afspraak
bij u thuis kom voor een pedicure
behandeling. U hoeft de deur niet meer uit.

Ook wordt het vaak als prettig ervaren om
behandeld te worden in een voor u
vertrouwde omgeving. Alle benodigde
spullen worden meegenomen in een
hygiënische pedicurekoffer , u hoeft verder
nergens aan te denken.
Om problemen, zoals likdoorns, eelt,
kloven en ingroeiende nagels te
voorkomen, is het van belang uw voeten
regelmatig te laten verzorgen door een
gediplomeerde pedicure.
Ik hoop u spoedig te zien voor een
ontspannen en gezellige voetbehandeling.
Vriendelijke groeten,
Femke Hoekstra – de Jong
T 0615282080

Uitslag kleurplaat
De vorige keer was er een foutje ingeslopen bij de uitslag van de kleurplaat winnaars. Er stond dat
iedereen die een kleurplaat had ingeleverd, een prijsje op mocht halen bij Bloemenhandel Pluk.
Maar dat was niet de bedoeling. De prijzen waren voor de genoemde inzenders. Onze excuses
hiervoor!
Deze keer werden de kleurplaten ingeleverd bij Tegendraad Breimode. Er zijn 14 kleurplaten
ingeleverd. De volgende inzenders mogen een prijsje ophalen:
Annelize de Vries, 5 jaar
Eise Walstra, 8 jaar
Floor Kooistra, 11 jaar
De kleurplaat in het midden van dit zomerboekje, kun je inleveren bij Drogisterij Kramer 33
Zeldenrust. Veel kleurplezier! De redactie
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Kliflafjes
Dorps genieten..

Net zoals de manier waarop in ons dorp de
mensen met elkaar omgaan, daar is óók
niks mis mee.
Vooral in onze huidige ego-maatschappij is
die dorpse kleinschaligheid een
verádeming!
Als een dorpsgenoot na een TIA moeite
heeft met lezen en laat vallen dat hij dat zo
jammer vindt blijken er zómaar
enkele echtparen te zijn die om
beurten met hem gaan lezen, uit
de krant of uit het Pompeblêd!
Hoe mooi is dat!
Als bij de buren de gordijnen ‟s
morgens om half 10 nog
gesloten zijn is er altijd wel een
buurtgenoot die even aanbelt of
klopt om te horen of alles in
orde is.
Als er iemand uit ons dorp is overleden
wordt dat via de kerkklokken kenbaar
gemaakt, en zo blijft geen overlijden
(weken/maanden) onopgemerkt.
Toen ik net gescheiden was kwamen de
bejaarde overbuurvrouwen met bakjes
aardbeien en andere gebaren van
medeleven…hartverwarmend!
Als blijkt dat in een gezin vader én moeder
wegvallen worden de kinderen verzorgd en
opgevangen door familie en vrienden.
Met eigen ogen gezien!
Ik zou nog veel meer van dit soort
voorbeelden kunnen noemen hier, maar die
lijst komt toch nooit af.
Oudemirdum mag dan in de grote
mensenwereld een onooglijk boeren
kneuterdorpje zijn.
In dat dorpje gebeuren wél hele mooie
dingen, die mij in elk geval in de loop der
jaren hebben laten inzien dat carrière
maken belangrijk is, maar dat “dorps
genieten” onbetaalbaar is!
Een fijne zomer samen, op de Brink, in de
bossen, aan het water, op de Wyldemerk,
langs de greiden….waar dan ook!
Oant de folgjende column!! HL

Toen ik nog een jongeman was, aan het
begin van mijn loopbaan, koos ik er samen
met mijn vrouw voor om in Friesland te
gaan wonen en werken.
Ik had tijdens mijn studie, al fietsend,
hardlopend en kanoënd, ontdekt hoe mooi
deze voor
mij toen
onbekende
eigenzinnige
provincie
eigenlijk
was.
Collega‟s
verklaarden
mij voor gek;
ik zou in de
Randstad veel sneller carrière kunnen
maken dan op het platteland.
Zij hadden op zich wel gelijk, maar tóch
weerhield het ons er niet van om onze
kinderen te willen zien opgroeien in de
frisse groene natuur, met een stabiele
zuidwesterwind voor de aanvoer van frisse
lucht, zonder fijnstof.
Hutten bouwen moesten ze, zwemmen in
natuurwater, ontdekken op de Wyldemerk,
dwalen troch de greiden en spelen in het
bos!
En zo geschiedde. We bleken drie jongens
te mogen krijgen, die alle drie op de
Walikker hun basiskennis vergaarden.
Ja, de Walikker!
Eén van die in de media zo verguisde
dorpsschooltjes die vaak worstelen tegen
een ondermaats leerlingenaantal of een
Randstad-schoolinspecteur met dito
normen en waarden over het onderwijs.
Ze hebben inmiddels alle drie een mooie
baan, dus was er niks mis met de
basiskennis die ze op ûs Walikker opdeden.
Niks mis met de Walikker dus!
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Voor op de kalender
Wekelijkse activiteiten in MFC
Dinsdag
8.00 – 8.30 uur
Bloedprikken
8.30 – 10.15 uur
Zitting huisarts Balk
11.00 – 11.30 uur
Zitting huisarts Koudum/Wijckel
13.30 – 14.30 uur
Zitting huisarts Bakhuizen
Woensdag
10.00 uur
Wandelgroep Buurtzorg
14.00 uur
Soos (klaverjassen, sjoelen, kaarten)
Donderdag
10.30 - 11.00 uur
Bloedprikken
11.00 – 12.00 uur
Zitting huisarts Bakhuizen
Vrijdag
11.00 – 11.30 uur
Zitting huisarts Koudum/Wijckel
Wist u dat de familiefeestjes ook gevierd kunnen worden in het MFC en dat daar ook de
mogelijkheid is om de sporthal hierbij te huren voor kinderactiviteiten.

In de week van 26 t/m 31 maart is er huis aan huis gecollecteerd voor de ZOA. De ZOA is een
christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie die zich inzet voor mensen in crisisgebieden. ZOA is
Actief in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.
De collecte heeft € 725,11 opgebracht.
Allen die hier aan bijgedragen hebben, heel hartelijk dank!!!
Wilt u ook collecteren voor de ZOA in 2019, dan kunt u zich opgeven bij:
Betsie Haitsma - van der Bij; telefoonnummer 0514-605015.
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Hairfashion Janna Dina Zeldenrust nieuwe kapster in Oudemirdum
“Na 30 jaar dé kapsalon van Oudemirdum gerund te hebben, wordt het tijd voor iets
anders…”, aldus Grytsje Faber, sinds lange tijd het vertrouwde gezicht van de kapsalon aan
de kerkstraat. Het kappersvak is een zwaar beroep en met een hernia “achter” de rug, was
Grytsje al voorzichtig op zoek naar opvolging.
Janna Dina Zeldenrust, afkomstig uit
Kolderwolde, woont al enige tijd samen met
Jeroen Gijzen aan de Gaestwei. Het leventje in
Oudemirdum bevalt haar wel en ze heeft er
dan ook geen problemen mee om dagelijks op
en neer naar Joure te reizen. Daar werkt ze,
hoe kan het anders, als kapster. Nu na 4 jaar
fulltime ervaring kwam ineens Grytsje op haar
pad. “Janna Dina, is it neat wat foar dy om hjir
de boel oer te nimmen? Neffens my bist do
geknipt foar dizze job!”. Grytsje is erg
gecharmeerd van Janna Dina en is blij met
haar opvolgster. “Ik heb heel veel vertrouwen
in haar enthousiasme”. Met haar 23 jaar moest
ze eerst wel even goed nadenken, maar
eigenlijk was ze er al snel uit! Zo‟n kans komt
misschien niet meer voorbij en naast het werk
in de kapsalon, trekt ook het
ondernemerschap. De knoop werd doorgehakt.
Eerst twee maandjes in dienst om eens te
kijken of het klikt met Oudemirdum en haar inwoners en dan, vanaf maandag 2 juli 2018, de
grande opening!
Uiteraard wel spannend, maar ook een fantastische uitdaging. Er komt een nieuw bord op de
gevel: “Hairfashion Janna Dina”. Vaste kracht Sietske Batteram verhuist gewoon mee naar de
nieuwe eigenaresse en verder zal er voor de klant niet heel veel veranderen, behoudens dan
het nieuwe, vrolijke gezicht van Janna Dina. En vanaf heden kunnen mensen ook online een
afspraak maken (check: 1kapper.nl).
De openingstijden zijn vanaf juli als volgt: dinsdag van 8:30 – 17:30 uur; woensdag van 8:30
– 17:30 uur; vrijdag van 8:30 – 20:30 uur; zaterdag van 8:00 – 12:00 uur. Tot ziens bij
Hairfashion Janna Dina aan de kerkstraat in Oudemirdum!
Tot slot
“Ik wil hierbij alle trouwe klanten heel hartelijk bedanken voor de leuke en gezellige
momenten in de kapsalon. Tot ziens!”
Groet, Grytsje Faber
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Aldemardum op syn bêst!
Soms moet er
iets gebeuren
voordat er iets
gebeurt.

Mensen moeten
harder gaan rijden,
dan zijn ze sneller
van de weg, dus
zijn er minder files.
Als wij de
ballen hebben
kunnen jullie
niet eten!

Je moet een egel niet
tegen de stekels
instrijken, dat is
LOGISCH!

Kijk de bal
moet minimaal
tussen die twee
palen!
Tactiek is niet je
man uitschakelen
ofzo. Nee, het is
weten waar je mee
bezig bent!
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Je gaat het pas
zien als je het
door hebt!

Als ik jullie vraag te laten
zien wat je kan, zouden jullie
laten zien wat je kan! Maar
dan weet ik meteen ook wat
jullie niet kunnen! Want dat
laten jullie niet zien!!!

Ik heb een vreselijke
hekel aan iemand die
beweegt, maar niet
weet waar naar toe!
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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: 		
Tine Bandstra 		
Kerkstraat 12
			Tel. 750900 		8567 JG
Leden: 			
Gerke Walinga 		
Tel. 571395
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!
De redactie
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
Hylke Bandstra 				
tel. 06-51632615
Rommert van der Veen			
tel. 06-21234231
Linda Quak				tel. 06-10468688
Hiskje Stellingwerff			
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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Dit is it buorkerijtsje fan ús thús, op’e hoeke fan de
Fonteinwei en de Lege Leane.
Achter it buorkerijtsje stiet in drûchloads foar hout,
want de foarige eigner wie timmerman Visser.
Links ûnder op’e foto is noch krekt in stikje te sjen
fan slachterij de Vries.
De weinspoaren rjochts boppe binne fan it
bouferkeer fan de bouwer fan de reade hûskes oan
de Lege Leane. Oant dû wie dat allegear greide.
It buorkerijtsje is yn okt 1956 ôfbrândt en dû hat ús
heit de skuorre bouwe litten, wer at yn de iene helte
de molkauto stean koe en yn de oare helte hâlde hy
foksûgen.
De “electrische kabels” yn it kranteberjocht wiene
fan electriciën Age vd Zee, dy wenne dû njonken ús
op’e Fonteinwei en der hie hy te min opslachromte.
Foto út 1951 en tekst: Rommert vd Veen
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Ús buorkerijtsje

