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HERFSTSYMFONIE
Het blad laat los, zwevend op de
wind, draaiend in het rond, danst,
kust zij spontaan de grond, het
groene mos met paddenstoelen.
Imposant en schilderachtig pronkt zij
in kleuren groen, geel, bruin en rood.
Zie, hoor de herfstsymfonie, die een
nieuw jaargetij verraadt...

Anne Douwstra

Foto’s voorkant: Lisette Bokma
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
)o er!…We he e de eerste tropis he
dagen te pakken en het is nog niet gedaan.
Met gekoelde dagen tussendoor lijkt het
weer ons goed gezind. Ook in het bestuur
wordt het een beetje zomers, de laatste
vacature lijkt vervuld, zodat we weer
voltallig aan de slag kunnen! Mede dankzij
Jan Roelof Kors Automatisering werkt het
secretariaat weer naar behoren! Echter
heeft Anke Heemskerk te kennen gegeven
te willen stoppen met de functie van
penningmeester. Wij doen hierbij een
oproep voor een nieuwe penningmeester,
voor info kunt u zich melden bij het Bestuur
van Plaatselijk Belang Oudemirdum!
Inmiddels zijn ook de herziene Statuten
getekend en dus officieel. Op 18 juni jl.
hebben we kennis gemaakt met de nieuwe
contact-wethouder voor de regio: Irona
Groenveld, het was een plezierige
informatieve ontmoeting en ze heeft er erg
veel zin in!

lunchten, en rustten enige tijd in
Oudemirdum op de volle terrassen waar
veel toeschouwers de passanten
toejuichten. Ook waren er vele fraaie
klassieke automobielen te bewonderen.
Alles was strak en goed georganiseerd!
De eikenprocessierups
Het fraaie vlindertje hiernaast is ontstaan
uit de eikenprocessierups. Een nachtvlinder.
De eikenprocessierups is actief in de
maanden mei, juni en juli en de naam zegt
het al, komt voor op eikenbomen. Deze
rupse gaa s a hts groepsge ijs - in
processie - op zoek naar voedsel
(eikenbladeren); vandaar de naam
eikenprocessierups. De eikenprocessierups
is een behaarde rups en zit vol met
brandharen. Na contact met de brandharen
van de rups kunnen bij mensen klachten
ontstaan zoals jeuk, huiduitslag en irritatie
aan de ogen of luchtwegen. Het advies is
om na aanraking van de rupsen of haren
niet te krabben of te wrijven, maar de huid
of ogen goed met water te wassen of te
spoelen. Wanneer nodig kleding op 60°C
wassen. De klachten verdwijnen meestal
binnen twee weken. Een verzachtende
crème kan verlichting geven. Bij ernstige
klachten raden we contact met de huisarts
aan. Als deze editie van It Pompeblêd voor u
ligt, is de eikenprocessierups al verpopt en
kunt u weer gerust door de bossen
wandelen en fietsen!

Pinkstermaandag 10 juni heeft de Fiets
Elfstedentocht plaatsgevonden en de
fietsers, maar ook motoren, pauzeerden,

Het Glasvezel project
De sluitingsdatum voor aanmelden is
verruimd om zoveel mogelijk gebruik te
kunnen maken van het aanbod van de
groep aanbieders rondom het Glasvezelnet.
Het blijft spannend of de kern van
Oudemirdum het gaat halen. Er zijn nog
negen plaatsen die de limiet nog niet
hebben gehaald.

2

U eet ast el at u gaat doe to h…? Na
de vakantie zullen we het wel
ver e e ….A h, e u huidige ka el doet
het ook nog wel...

Verder zijn op aandringen van een inwoner
de wandelpaden langs de Jan Schotanuswei,
Huningspaed en Beukenlaan bijgewerkt en
dus beter begaanbaar!
Op De Brink zijn inmiddels bankjes geplaatst
en ook enkele nieuwe lantaarnpalen, wel
gezellig als je s a o ds de zomerse
activiteiten zo vanaf het terras of bankje
wilt volgen met sfeerverlichting...het echte
vakantiegevoel!

Een andere activiteit die voor Oudemirdum
en omgeving minstens zo belangrijk is, is het
behoud van het “ ra d s “peelpark, ee
definitieve sluiting dreigt maar er is een
gegadigde die het wil overnemen ofwel
verplaatsen naar een andere locatie, dit
heeft zo zijn voor en nadelen voor de naaste
campings en horeca, we zullen het verder
afwachten….

Ook wij zijn (nog) even met
aka tie……ge eest,
Het bestuur van Plaatselijk Belang

Beste dorpsgenoten,
Ondanks het feit dat communicatie steeds vaker digitaal verloopt,
worden er toch nog met regelmaat brieven en kaarten per post
erstuurd. Dat ka ia de ge o e rie e us aar ook ia het
goedkopere alternatief van postbezorger Sandd, waarvoor Merenpost in onze regio bezorgt.
Al jarenlang bezorgt Merenpost in Friesland, maar inmiddels wordt er door heel Nederland bezorgd.
U

oordele e de spelregels og ee keer op ee rijtje:
 Gegara deerd oordeel t.o. . reguliere post ezorgi g o e teel ee ers hil a € , per zegel
terwijl PostNL de prijzen binnenkort alweer wil verhogen)
 Hoe meer post u verstuurt, hoe groter uw besparing dus wordt!
 Meren Post en Sandd bezorgen zowel op dinsdag als op vrijdag door geheel Nederland
 Het hele jaar door kunt u bij ons terecht voor zowel het inleveren van uw post, alsook voor het
aanschaffen van uw zegels
 In de maand december kunt u bij ons ook terecht voor de goedkope kerstzegels
 Inleveren van de post kan ook bij H. de Jonge, Alde Buorren 4
 Indien gewenst leveren wij service aan huis; wij leveren de zegels dan bij u thuis en kunnen uw post
daar eventueel ook afhalen
Indien gewenst ontvangt u een factuur (interessant voor bedrijven!!)
Nadeel:
 Uw post mag niet in de reguliere PostNL-brievenbussen en moet dus ten allen tijde aan de Jan
Schotanuswei of de Alde Buorren ingeleverd worden; Meren Post verzorgt dan de verdere
verspreiding
Overweegt u uw post via Meren Post te versturen, neem dan (vrijblijvend) contact met ons op of kom langs
voor de mogelijkheden. Wij staan het hele jaar voor u klaar!!
Graag tot ziens!!
U kunt voor al uw Meren Post terecht bij:
Fam. J. Oldenhage,

Tel: 0514-571803 / 06-15257799

Jan Schotanuswei 58, Oudemirdum

E-mail: johanenbia@gmail.com
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Handgranaat gevonden in Oudemirdum
Het is rijdag augustus
, de dag ego rege a htig, aar gelukkig k a er s iddags
weer volop de zon tevoorschijn. Gelukkig, de kinderen konden allemaal weer heerlijk buiten
spelen. Vlak voor het avondeten, komt onze zoon; Reinder, in huis met een lik a … .
Mem, búten stiet een jonge fan de camping en die seit dat ik fuort gean moat! Later de
avond, komen we er achter wáárom hij dat gezegd heeft…
Na het avondeten staan er ineens twee
agenten aan de overkant van de weg, met hun
neuzen in het gras en achter de bomen te
glure … vreemd, er werd aan voorbijgangers,
vriendelijk verzocht om door te lopen. Ze
zochten blijkbaar iets. De agenten komen na
een tijdje ij o s erhaal hale … Of ij er a
op de hoogte zijn dat er een handgranaat in
de berm ligt. Pardon? Een handgranaat?
Vermoedt wordt dat deze handgranaat door een voorbijganger is weggegooid, die hem bij
magneetvissen naar boven heeft gehaald.
De ontsteking zit niet meer op de bom, dus het grootste gevaar is geweken. Maar voor de
zekerheid wordt de locatie toch maar door de twee agenten afgezet met rood-witte-linten en
parkeren ze hun dienstauto ervoor, zodat er niet héél toevallig iemand overheen zal rijden.
Vervolgens wordt de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingelicht, zij zullen de
bom gaan inspecteren en mocht het nodig zijn, deze ter plaatse of elders tot ontploffing
laten brengen.
De beste mannen van de EOD moeten helemaal vanuit Den Helder afreizen naar de
Fonteinwei in Oudemirdum, dus we hebben even moeten wachten op dit bijzondere
moment. Het was al bijna middernacht en al flink donker toen er drie mannen van Defensie
arriveerden. De handgranaat wordt direct zorgvuldig geïnspecteerd en het blijkt inderdaad
om een handgranaat te gaan afkomstig uit de WOII. De ontsteking mist, maar er zit nog wel
degelijk kruit in het bommetje. Wanneer deze tot ontploffing komt, zal er zeer waarschijnlijk
wel een uitholling in de grond van een meter diep te zien zijn. Er wordt besloten om de
handgranaat mee te nemen en elders tot ontploffing te laten brengen. De burgemeester
wordt (wakker) gebeld en na wat telefoontjes heen en weer krijgen ze de orders om de
handgranaat op het Heidepaed nabij Oudemirdum, tot ontploffing te brengen. En hoe
geweldig was dat; de broers Fedde en Reinder mochten óók mee om deze bijzondere
gebeurtenis mee te beleven. Samen met heit in de auto hebben ze de soldaten en de
agenten naar het Heidepaed gebracht. Daar aangekomen hebben de jongens alles van
dichtbij goed mogen bekijken en vertelden de mannen van de EOD graag aan de broers hoe
het alle aal i z
erk gaat. Als klap op de ha dgra aat , o hte de eide roers ook og
op de knop drukken om de bom tot ontploffing te brengen. Gaasterland is opnieuw gered! In
het bijzonder een groot compliment voor de 8jarige jongen uit Franeker, die verbleef op de
camping. Hij had de bom gevonden terwijl hij stond te wachten op zijn vader, die vanuit zijn
werk naar de camping kwam rijden. Hij was héél verstandig om Reinder weg te sturen bij de
bom en gelijk zijn vader te alarmeren.
Door: Janstoffel, Marianne, Fedde en Reinder Visser
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Simmer programma VOB
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of s i gt, of kli t …
De reacties stroomden binnen deze keer! Jaap Aap denkt dat dat te maken heeft met al die
leuke activiteiten die er weer op de Brink te doen waren. Hij zat daar mooi van mee te
genieten vanachter het raampje in de Boerderij op het hoekje van de Brink en de Kwikkebei
en dat hebben blijkbaar veel mensen herkent. Jammer dat het raampje nu dicht getimmerd
is, maar misschien ook wel beter nu de herfst voor
de deur staat. Klaas Schotanus had in ieder geval het
goede antwoord en was de gelukkige in de loting.
Net als vele Oudemirdumers houdt Jaap Aap ook van
wandelen en dan kom je af en toe op plaatsen die
misschien niet iedereen herkent. Hier kon Jaap Aap
wel heerlijk even uitrusten na de wandeling. Zie je
hem nog zitten? Of weet je waar het was?
Wat moet je doen?
Speur op waar de foto in Oudemirdum 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 bre ge … . Het a t oord ka
tot 1 november ingezonden worden.

Beginners cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken
EHBO vereniging Oudemirdum wil onderzoeken hoe groot de belangstelling is voor een
egi ers ursus EHBO. )o ursus zal gege e orde door ee olledig gediplomeerde
instructeur maar vóór we verdere afspraken maken omtrent locatie en kosten moeten we
eerst weten op hoeveel cursisten we kunnen rekenen.
De ursusduur zal zo
a o de eslaa , a , uur i l. koffiepauze). We denken aan 1
avond per week in de maanden januari, februari en maart. De kosten van cursusleider en
huur van de locatie zullen hoofdelijk worden omgeslagen. Dus, hoe meer cursisten hoe lager
die kosten.
De cursus wordt afgesloten met een examen met een theoretisch (beantwoorden van
vragen) en praktisch element (uitvoeren van handelingen als Heimlich, stabiele zijligging,
reanimatie e.d.). De vereniging zorgt voor herhalingscursussen en hercertificering van de
diplo a s a de lede . O praktijk er ari g op te doe erlenen de leden EHBO diensten bij
in de omgeving georganiseerde evenementen. In het algemeen komt dat neer op twee, vrij
te kiezen, periodes van 3 á 3,5 uur per lid per jaar.
Heb je belangstelling? Meld je dan zo spoedig mogelijk aan bij onze secretaris Feike
Stegenga; e-mail: feike_stegenga@hotmail.com
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‘eddingsa tie S

rand s

Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw waren er in Gaasterland al speeltuinen. In 1964
ope de oere zoo ‘ie ts “ ra d aa de Ja “ hota us ei i Oude irdu “ ra d s
Vogelpark. Het park werd een begrip in de regio en kreeg bekendheid als het goedkoopste
park van Nederland. Vijf jaar geleden besloten de huidige eigenaren, Simon en Rienk
Sybrandy, het kleinschalige park te verkopen. Dit is ze niet
gelukt. Dit betekent dat het park eind augustus na 55 jaar,
definitief haar deuren heeft gesloten. Sluiting is een
enorm verlies voor de regio. Er werkten 19 parttime
ede erkers ij “ ra d s. Scholen zullen minder of
zelfs helemaal niet meer naar Gaasterland komen op
ka p of et s hoolreisje a eer “ ra d s erd ij t.
Veel gezinnen die het niet al te breed hebben komen juist
naar Gaasterland op vakantie, zodat ze hun kinderen op
een betaalbaar dagje pretpark kunnen trakteren. Het was
immers het goedkoopste park van Nederland. Daarmee is
het ook een zaak van landsbelang!
Er is nog een laatste kans om het park te redden voor een
nieuwe generatie. Als betrokken recreatieondernemer in
de regio, heeft Sjerp Jaarsma zich het lot van de dreigende
sluiting aangetrokken. Dit heeft hem gebracht tot een
Op de foto: Tjebbe Argricola, Rients
Sybrandy en burgemeester Sixma baron
van Heemstra ten tijde van de opening
van de luchtfietsen.

reddingsplan. De mogelijkheden om de huidige locatie te
redden is niet haalbaar, daarom het volgende idee: alle
attracties worden nog voor de onlineveiling opgekocht en
verplaatst naar een stuk grond dat hoort bij het
dagrecreatieterrein van De Hege Gerzen in Oudemirdum. Een gedeelte van de huidige
activiteiten hier, zal plaats ake oor “ ra d s “peelpark. Daar aast zal ee a der deel
op het terrein worden ingericht als natuurpark. Beide delen zullen met een soort van
blotevoeten pad met elkaar worden verbonden. Op termijn zal de naam worden: Sybrandy s
Speel- en Natuurpark. Bij de reddingsactie is uw hulp hard nodig!
Steun de reddingsactie door u aan te melden voor de Club van 500. Met een toezegging van
€
, ko t u aa e /of logo op ee groot ord i het park aarop u of uw bedrijf
ordt ge oe d als ‘edder a “ ra d s . U krijgt ook og ee s ijf toega gskaarte oor
het leven en twintig toegangskaarten voor Sybrandy Speelpark in 2020 op de nieuwe
locatie. Deze kunt u bijvoorbeeld uitdelen aan relaties of werknemers. Andere
mogelijkheden vind u terug op hegegerzen.nl. Hier meldt u zich ook aan. Alvast hartelijk
da k oor u steu . “a e ku e e het park ehoude oor Gaasterla d. “ ra d s
sluit dus niet, maar verhuist!
Vindt u ook dat “ ra d s “peelpark o los akelijk et Gaasterla d er o de is e iet
mag sluiten? Steun dan het verhuizingsplan door de petitie te tekenen op hegegerzen.nl
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Biljartseizoen start weer in Grand Café De Nostalgie
Biljartclub De Nostalgie heeft bij het lezen van dit Pompeblêd de eerste competitiewedstrijden
alweer op het programma staan. De nieuwe lakens, blinkende setjes ballen en uitbreiding van
het aantal leden laat zien dat er in Oudemirdum wel wat gebeurt op biljartgebied!
Wat het meest opvalt is de (terug)komst van K.O.T. De iljart ere igi g Krijt Op Tijd is ooit
gestart ij HC‘ Bos hlust. Via Tapperij De Bri k e Cafetaria t Trefpu t oeste zij
noodgedwongen uitwijken naar dorpshuis Nijemirdum. Met beheerder Klaas Rienstra
hadden zij de afspraak dat ze daar hun wedstrijden zouden spelen, totdat Klaas met pensioen
ging. En nu is het zover! Na 17 mooie jaren gaat Klaas genieten van zijn oude dag en hij heeft
beloofd om op de eerste clubavond (woensdag 25 september) aanwezig te zijn in
Oudemirdum. Dan worden alle keuen, krijtjes en hoezen persoonlijk weer aan de
rechtmatige eigenaar teruggegeven. K.O.T. keert dus terug op het Oude(mirdumer) nest!
De bestuursleden Jan Muizelaar, Bauke Vlink en Gerard Bovee hebben vanaf nu iedere
oe sdag ee thuis edstrijd e hope i De Nostalgie een mooie tijd tegemoet te gaan.
Lekker biljarten, een praatje en een boompje klaverjassen; dat is waar de ongeveer 15 leden
voor staan. Daarnaast moedigt het bestuur van K.O.T. potentieel geïnteresseerden aan om
lid te orde . Ko ge oa lâ s op
woansdeitejûn om de gesellige sfeer
te priuwen. En dan sjogge jo fansels
ol as it at foar jo is , aldus
voorzitter Muizelaar. Een mooie
ontwikkeling dus, waarop uitbater
en biljartliefhebber Hylke erg mee in
zijn nopjes is.
Aankomend seizoen spelen er
namens De Nostalgie vijf teams hun
wedstrijden voor de KNBB in district Friesland. Twee libre- en drie driebandenteams spelen
meestal op donderdagavond hun thuiswedstrijden (4 teams op donderdag, 1 team op
woensdag). Op vrijdagavond speelt de ene week een fanatieke damesclub met o.a. Durkje
Gijzen als voorzitster. Op de andere vrijdagen zijn de biljarts het domein van een libre club
die vooral interessant is voor biljart(st)ers met passie voor de sport! Tussendoor organiseert
Riny Kramer op een aantal vrijdagavonden een teamcompetitie voor drietallen. Altijd erg
gezellig en ook hier kunnen er nog wel een paar teams bij. Deze teamwedstrijden worden
afwisselend gespeeld in De Nostalgie en Dorpshuis Nijemirdum.
Tot slot: de MidLife Keuers (MLK) gaat ook weer 1x per maand hun kunsten vertonen op de
zaterdagavond. Wilt u meer info over clubs, competitie, toernooien, ideeën of iets anders op
het gebied van biljarten? Neem dan contact op met Hylke Bandstra (06-51632615) of kom
gezellig langs op één van de biljartavondjes. Want voor elk type biljart(st)er is er plek in de
Nostalgie!
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Help de huiszwaluw
Wie 's zomers de lucht boven ons dorp bekijkt kan soms wel tientallen zwaluwen zien
vliegen, op zoek naar insecten voor hun jongen. Elk jaar weer komen ze terug van een lange
reis helemaal uit Afrika, dwars over de Middellandse Zee en door een groot deel van Europa.
Ze vinden feilloos hun oude broedplaatsen terug en vangen honderden
insecten per dag!
Een aantal bewoners van de Stiendollen kreeg het idee om, net als op
andere plaatsen, een zwaluwtil te plaatsen in Oudemirdum. Sommige
zwaluwen konden hun oude broedplaatsen wel weer vinden maar
moesten teleurgesteld wegfladderen. Herbouw van het nest was onmogelijk gemaakt
doordat de bewoners niet langer zwaluwen wilden hebben. Jammer..... maar een zwaluwtil
kan uitkomst bieden en een heleboel zwaluwen een plekje geven. Huiszwaluwen broeden
graag in een kolonie bij elkaar.
Dus is een groep bewoners van de Stiendollen bezig om onder leiding van de
dorpscoördinator in 2020 de til te gaan plaatsen op de hoek Wyldpaed/Grôtburren.
Gemeente FM en alle aanwonenden gaan akkoord. Basisschool de Wâlikker gaat zo mogelijk
ook een rol spelen bij de plaatsing. Prachtig!
In de wintereditie van de dorpskrant meer informatie over ons plan, o.a. over sponsoring van
een kunstnest in de til.
Johan den Hengst
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daar in dienst gegaan voor 4 dagen. Nu 2019
weer een heel nieuw en ander jaar. Begin dit
Aangenaam, ik ben
jaar zijn we verhuisd naar Jan Schotanuswei 25
Saskia Tuinstra-Konst,
(naast de supermarkt) en hebben we ons
wat leuk dat ik mezelf
vierde kindje gekregen. Op deze nieuwe plek
mag voorstellen in
hebben wij meer ruimte, kansen en
Oude irdu
mogelijkheden. We voelen ons er erg thuis. Het
o der ee t . De
timing kan eigenlijk niet is ook het jaar om weer volledig zelfstandig
verder te gaan, een nieuwe begin en wat voelt
beter, ik blaas dit jaar
dat goed! Dus is het ook tijd voor een nieuwe
net weer nieuw leven
huisstijl, nieuw logo en een nieuwe site:
in mijn bedrijf! Ik zal proberen het kort en
bondig te houden .Ik ben geboren in Balk en ik www.saskiatuinstra.nl. Ik heb er weer heel veel
ben op mijn 17e naar Zwolle verhuisd voor mijn zin in! Alles lijkt zo meer in balans te zijn.
studie prese tatie i kel or ge i g . Daar a Lekker o der e e en eigen projecten weer
ben ik naar Den Haag afgereisd waar ik aan de aandacht geven, mensen ontmoeten en op
verschillende plekken komen. Het mooie van
ku sta ade ie i terieurar hite tuur he
zelfstandig dit vak uitoefenen is dat het ook
gestudeerd e deeltijd de i or ku st e
heel veel afwisselend werk oplevert. De ene
zake aa de u i ersiteit Leide he gedaa .
Prachtig mooie tijd gehad! We hadden vakken keer is het een kleur,- of lichtadvies en de
andere keer is het een compleet project
zoals meubel-, technisch-, product- en
ontwerpen, uitvoeren en opleveren. Of alleen
industrieel ontwerpen, visualiseren, fotoaankopen doen. In de ruimte waar de thuiszorg
graferen en architectuur. Toen ik in 2003 in
eerst zat ben ik nu werkzaam, na een sausje te
Den Haag begon, ontmoette ik Siebe Tuinstra
hebben aangebracht (het verbouwen komt nog
en zodoende woon ik nu in Oudemirdum. In
wel). Sinds vorig jaar ben ik ook aangesloten bij
e ik afgestudeerd als i terieurde Inspiration days/architectendagen NHK. Erg
ar hite t en een maand later ben ik gaan
leuk om te doen en zo ontmoet ik ook nog
werken bij Tromp Partners Architecten in
ee s ollega s o o er het ak te sparre .
Joure. Daar draaide ik mijn eigen interieur en
grafische afdeling. Januari 2010 ben ik
Maar wat doe ik inhoudelijk trouwens als
zelfstandig begonnen, vooral eerst veel
i terieurar hite t ? die vraag krijg ik best vaak.
freelance voor bureaus en langzaamaan kreeg
Daarom
haak ik daar nu nog even op in! Het is
ik steeds meer eigen opdrachten. Prachtige
projecten heb ik inmiddels mogen doen! Zowel ook best breed en er is vaak een misverstand
over. Zie het als een ontwerper die de
in de scholenbouw als kantoren, zorg, retail,
horeca en de particuliere markt. Daarnaast was i e ka t aa pakt, daar aar de ar hite t
de schil doet. Stukje bouw. Indeling en daarna
ik a
tot
stee ast i terieurkleuren, materialen, inrichting, verlichting e.d.
ad iseuse ij Jari g de Wolff, erg leuk ee
We werken dan ook wel samen, elk hebben we
vaste dag tussen de mensen, trends en de
meubelen. Dat was tot 2016 omdat ik toen met onze expertise. Voor uitgebreide projecten
werk ik ook met andere partijen (derden)
een retail design bureau in aanraking kwam
samen om e.e.a. te kunnen realiseren. Goed,
waar ik 3 vaste dagen in de week kon
inmiddels denk ik echt wel genoeg op papier te
freelancen. In hoofdzaak deed ik daar winkels
hebben, mócht je toch nog iets willen weten,
en horeca ontwerpen, in Nederland en
daarbuiten. Leuk team, veel gezien en gedaan, schroom dan niet om contact met mij
opnemen! info@saskiatuinstra.nl Ik hoop nog
mooie projecten! Retaildesign spreekt mij
enorm aan, elk onderdeel wordt ontworpen en vele mooie ontwerpen te mogen maken, wie
weet tot ziens! Vriendelijke groet.
iets is te gek . Na rui ee half jaar e ik

Oudemirdum Onderneemt
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Puzzelcompetitie 2019
Beste puzzelaars, hoewel het weertype deze zomer zeer wisselend was, zijn de inzendingen
wel erg constant gebleven. Hartelijk dank daarvoor. Mocht je ook mee willen doen met de
puzzelcompetitie, dan hoef je niet te wachten tot het nieuwe seizoen, maar kun je meteen
beginnen met insturen. Een eervolle vermelding is daarmee in ieder geval al verdiend.
De oplossing van de Zomer Kruiswoordpuzzel is: KONINKLIJK . De oplossing van de Sudoku
staat op de pagina hiernaast. Ook voor deze lente editie natuurlijk weer een kruiswoordpuzzel en een Sudoku. Alvast veel puzzelplezier toegewenst! De redactie
De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2019
5 punten
Mevrouw S. Kuiper - Prins

Mevrouw M. Temming - van Tol
Mevrouw K. Visser - Folkertsma
De heer D. Walinga
Mevrouw G. Witteveen

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 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 B.J. Smink
De heer P. Strikwerda

De tussenstand van de Sudoku 2019
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
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 van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 november 2019 bij:
Jelle Twijnstra; Jan Schotanuswei 9; 8567 LA Oudemirdum
Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Zomer Sudoku
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Uitslag kleurplaat
De oproep in het vorige Pompeblêd om de kleurplaat vooral ook in
te leveren is goed begrepen. Maar liefst 17 kinderen hebben deze
keer hun kleurplaat ingeleverd bij Lekker Makkelijk Hamstra.
Voor de jury dus beste een klusje om de mooiste drie eruit
te kiezen.
De volgende drie inzenders mogen een prijsje ophalen bij
Lekker Makkelijk Hamstra:
- Julia Tuinstra, 4 jaar;
- Fenna Rienstra, 8 jaar;
- Anne Bomert, 9 jaar
De kleurplaat uit dit lenteboekje kun je inleveren bij Bakkerij Twijnstra. Deze kleurplaat vind
je in het midden van dit boekje. Veel kleurplezier! De redactie

Herfstrebus

Oplossing:
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HERFSTPUZZEL 2019 (5 punten)
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Piet Baukema; oud-melkboer in Oudemirdum
Beste mensen van Oudemirdum, heel veel jaren ben ik, Piet Baukema, Oudemirdumer
geweest. De meesten van jullie hebben mij gekend als de melkboer van Oudemirdum. Deze
keer het tweede gedeelte.
Tot in begin zeventiger jaren ben ik met een gemotoriseerde melkkar bij de deuren langs
geweest in Oudemirdum. En geloof me maar: dan hoor je en zie je veel van en over het
dorp…Zoals de keren dat ze met een naald en draad in de wagen kwamen en vroegen kan jij
de draad door t oog van de naald krijgen? Of een met een strijkplankovertrek die wist ook
niet hoe die om de strijkplank moest nou dan loop ik wel even mee en dan is t klusje zomaar
weer geklaard.
1976 was een erg mooi en bijzonder jaar: ik ben toen
getrou d et Marja e
et z
eide he e e de
melkzaak van mijn ouders voortgezet. In die periode
schaften we ook onze eerste rijdende winkelwagen aan.
Vanaf dat moment hoefde ik niet meer naar de deur te
lopen, maar kwamen de klanten naar de winkelwagen
toe. In de wagen kon het hele assortiment op een
overzichtelijke manier gepresenteerd worden. Ook
`s winters was dit wel erg prettig want in de wagen brandde dan de kachel.
In de jaren tachtig hebben we een dochter (Ellis) en een zoon (John) gekregen. Het is erg
bijzonder om te ervaren hoe er toen in het dorp met ons werd meegeleefd: dat is geweldig!
Ook Ellis en John zijn in Oudemirdum op de lagere school geweest en hebben er ook een
mooie tijd gehad.
Een paar winkelwagens verder wilden we rond de eeuwwisseling ook met onze tijd
meegaan en zijn toen overgestapt op een zogenaamde PLU-kassa. Daarmee hoefde niet
steeds de prijs ingetypt te worden, maar volstond een code die je maar één keer uit je hoofd
hoefde te leren. De tijd snelde voort en na een paar jaar moesten we opnieuw investeren:
deze keer in een scankassa. Daar ee deed etee de o puter z i trede. Eerst og et
kinderziektes, maar vooral ook met veel gemak.
Al met al heb ik in mijn melkboerenbestaan, veel veranderingen door mogen maken. Van
een ponywagen (zie stukje van in de vorige editie) tot een naar eigen wensen gebouwde
melkwagen. Maar de naam is nooit verandert: het is altijd de brijkarre gebleven. Lange tijd
hebben we naast de rijdende winkel, ook nog een melkzaak bij huis gehad. Marja heeft de
winkel altijd gedaan.
Om niet altijd aan huis gebonden te hoeven zijn vanwege de winkel, hebben we in 1996
besloten de winkel te sluiten en is Marja met een elektrische melkwagen gaan venten in
Oudemirdum. Vanaf dat moment ventte ik bútenút. Ik heb veel meegemaakt op het gebied
van automatisering. En natuurlijk in 2002 de verandering van ons geld van de gulden in de
Euro. Die twee soorten geld in de kassalade was erg wennen voor mij en voor mijn klanten
net zo. Dan komt er na 40 jaar een moment dat je denkt wat gaan we nu weer verder doen
met de melkzaak, of toch nog iets anders proberen? Nou, het is het laatste geworden maar
we zijn wel in Oudemirdum blijven wonen. Hoe het mij daarna is vergaan, komt de volgende
keer.
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Nieuws van de huisartsenmaatschap Balk-Woudsend
Wist u dat…
- de huisartsenpraktijken in Balk en Woudsend nu samen één praktijk vormen: de
huisartsenmaatschap Balk-Woudsend?
- we met dokter Lappenschaar een vaste vrouwelijke waarnemer hebben, die vanaf 1
september 4 dagen per week klaar staat voor de praktijk van dokter Krijnen?
- en dat zij ook het spreekuur in Oudemirdum op dinsdagochtend gaat verzorgen?
- u zich via onze website www.huisartsenbalkwoudsend.nl kunt aanmelden voor het
patiënten portaal, zodat u zelf uw afspraak kunt maken of een vraag stellen aan uw
huisarts?
- er iedere dag een avondspreekuur is in de praktijk in Balk van 17.00-18.00 uur?
- onze huisartsenmaatschap een opleidingspraktijk is voor huisartsen,
praktijkondersteuners en doktersassistentes?
- u in onze praktijk terecht kunt voor een ondersteuningsprogramma om te stoppen met
roken en dat onze praktijkondersteuners u daar (op afspraak) graag bij willen helpen?
- de huisartsenmaatschap een step-2 praktijk is, wat inhoudt in dat u bij ons terecht kunt
voor wat meer ingewikkelde chirurgische ingrepen en injecties bij gewrichts- en/of
peesontstekingen?
- de praktijk nieuwe
patiënten aanneemt
via de website of via
de assistente?
- de praktijk iedere
dinsdagochtend van
8.30 tot 9.30 uur ook
spreekuur houdt in
MFC?
We ontmoeten u graag op
onze locaties in Balk en
Woudsend.
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Foto-e positie Gaasterlanders
meeste mensen vergeten naar te kijken.
Met zijn kenmerkend melancholische,
bijna poëtische beelden, schiet hij
portretten met respect voor het
onderwerp. En dat onderwerp was dit
keer dus de Gaasterlanders. Volgens mij
kunnen we met trots terug kijken naar de
foto s a o ze o ge i g e de fij e
mensen die daarin wonen.

Één van de foto kubussen in Oudemirdum
(foto: Lisette Bokma)

Het zal vast geen Oudemirdumer ontgaan
zijn: de mini foto-expositie die op twee
plaatsen in het dorp te zien was deze
zomer. Hopelijk bent u even dichtbij naar
de pra htige foto s gaa kijke . Eerder
was er in het Pompeblêd al een oproep te
vinden voor mensen die op de foto wilden
en de resultaten van deze prachtige
portretten gefotografeerd door Marieke
Kijk in de Vege, Tryntsje Nauta en Kees
Muizelaar stonden te pronk in Balk,
Sloten, Bakhuizen en dus ook
Oudemirdum!

Een portret op het eigen erf van Durk Haarsma
(foto: Kees Muizelaar)

De opdracht die de drie gerenommeerde
beroepsfotografen van Kunstkring
Gaasterla d eekrege as fotografeer
Gaasterla ders e dit he e ze alle drie
vanuit een andere invalshoek gedaan. De
een koos voor het thema vaders en zonen,
de ander koos voor sport en de derde
koos voor karakteristieke Gaasterlanders
in hun eigen omgeving.
De hiernaast afgedrukt foto is van Kees
Muizelaar. Kees onderzoekt met zijn
camera dat wat er al is, maar waar de
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Uitnodiging Bernepraat
Hallo moeders (en vaders), inmiddels alweer bijna een jaar dat we 1x per maand een
ongedwongen en gezellige bijeenkomst hebben van (toch meestal) moeders met kindjes:

Bernepraat

Voor wie? Voor alle moeders (en vaders) uit Oudemirdum met kindje(s) van 0 – 2 jaar
Waarom eigenlijk? Ervaringen delen, oplossingen vinden, misschien (naar behoefte) een
gastspreker over een bepaald thema, WEL even alleen baby/peuter praat (op feesten en
partijen, lunches, koffietjes enz. wil je het niet altijd maar over je kind(eren) hebben).
 Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand van 15.30 – 17.30 uur.
 Waar? Meestal MFC, anders spreken we elders af, dit wordt dan ruim van te voren
duidelijk gemaakt. (wel in Oudemirdum)
Wanneer je je aanmeldt graag wel elke maand een kleine bijdrage, dit voor koffie/thee,
eens een gezellige (alleen moeder) lunch/uitje met kids of eens een gastspreker of zoiets. Je
sluit je wel aan, maar het is geen MOETEN om elke dinsdag aanwezig te zijn (even een appje
zou dan wel fijn zijn).




Deze info hebben we (naar ons idee) bij elke ouder in de brievenbus gedaan met kind(eren)
in deze jonge fase, mochten we iemand hebben gemist; sorry. Zie dit bericht als uitnodiging.
Lijkt het je leuk, graag even een appje naar Hinke (T. 0625265505)
Groetjes van Jolanda, Wietske, Hinke, maar ook David, Micha, Rubin, Gaby, Faylinn en Vinn

Stap in de Marderhoek
De buren van de Marderhoek hebben het er maar druk mee. Waarmee? Zult u zich
af rage …It giet oa , o e er a
. tot 20.30 uur zetten de buren van de
Marderhoek de deuren weer open. De laatste keer is alweer 5 jaar geleden en was een
groot succes. Na de ele rage a doe jullie het ook weer eens? Gaan we er et z
allen weer voor.
Ieder adres el stuks heeft z eige i ulli g.
Kraampjes, muziek, kunst, toneel, eten, drinken etc. etc.
Teveel om op te noemen en we verklappen natuurlijk
iet alles…..
En oh ja, de hele route wordt weer verlicht met meer
dan 1.000 potjes met waxinelichtjes (in bealich fol wurk,
maar de moeite waard). Dit zorgt voor een
sprookjesachtige sfeer. De route is ruim 2 kilometer lang
en kan lopend, fietsend of per treintje worden gedaan. De entree bedraagt 2,50 Euro voor
volwassenen en 1 Euro voor basisschoolleerlingen. De opbrengst dit jaar gaat naar Make-AWish. Dit is een stichting die zieke kinderen een fijne dag bezorgt. Net stinne, mar d r hinne,
en laat u verrassen door alles wat er is te zien, te horen. En sta eens stil, kijk om u heen en
geniet. Volg voor de laatste nieuwtjes: Facebook: Stap in de Marderhoek, of kijk op internet:
marderhoek.com.
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Even voorstellen….
De redactie van it Pompeblêd vroeg of ik een stukje wilde
schrijven, omdat wij recent in Oudemirdum zijn komen
wonen en ik als huisarts ga werken in Bakhuizen. Nou ben
ik niet zo´n schrijver, maar nadat deze vriendelijke man 2
keer aan de deur was geweest kon ik toch niet weigeren ;-).
Mijn naam is Gertrude Bomert - de Goede, getrouwd met
Martin Bomert. Samen hebben we 3 kinderen; Ruben (11
jaar), Anne (9 jaar) en Maud (5 jaar). Sinds 20 juli wonen
we in Oudemirdum. Dit is voor mij geen onbekende
omgeving omdat ik hier ben geboren en tot mijn 18e heb gewoond. Misschien dat
sommigen van jullie mij wel kennen, ik bracht altijd het Friesch Dagblad rond ;-).
Op mijn 18e ben ik geneeskunde gaan studeren in Groningen en later heb ik de huisarts
opleiding gedaan. Sinds ruim 6 jaar ben ik nu als huisarts werkzaam. Afgelopen jaren werkte
ik in Hardegarijp en Sneek als huisarts. Vanaf september zal ik werkzaam zijn in de
huisartsenpraktijk Bakhuizen samen met dokter Janneke Osinga. Daarnaast blijf ik ook in de
praktijk in Sneek werken.
Het mooie aan het werk als huisarts
vind ik het persoonlijk contact met
mensen in alle fases van hun leven. Het
werk is heel breed en elke dag is weer
anders. Als huisarts doen we naast de
dagelijkse praktijk ook diensten op de
huisartsenposten in Friesland.
Afgelopen jaren waren we al vaker aan
het overwegen om deze kant op te
verhuizen. De natuur en deze
omgeving is prachtig.
Afgelopen 11 jaar hebben we in
Marum gewoond en eind vorig jaar
hebben we de knoop doorgehakt.
Gezien ook de leeftijd van de kinderen
zeide e tege elkaar : iss hie
oete e het ge oo
aar doe …..
en zo gezegd zo gedaan. Het zal voor
iedereen wel even wennen zijn, maar
dat komt vast goed. De kinderen
proberen in ieder geval af en toe al wat
Fries te spreken!
Uiteraard hoop ik dat u niet vaak de
huisartsenpraktijk hoeft te bezoeken,
maar mocht dat nodig zijn dan staan
wij voor u klaar!
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Oeroud recept: Maak je eigen bottenbouillon
Maak je weleens soep? En gebruik je dan liever een kant-en-klaar bouillon blokje? Erg
egrijpelijk. Het is akkelijk e geeft dire t s aak aa je soep. Maar… het is iet altijd at
het lijkt e er zitte aak er orge s aak akers , kleurstoffe , E-num ers e a dere
toevoegingen in die je liever niet binnenkrijgt. En daarom: maak je eigen bottenbouillon!
Vroeger deden ze niet anders. Geeft niet alleen maar smaak, er zit ook onwijs veel goede
voedingsstoffen in. Het zorgt er o.a. voor dat je: zelf stevigere botten krijgt, gezonde haar,
huid en nagels, een versterkte afweersysteem (minder vatbaar voor griep),
ontstekingsremmend en flexibeler kunt bewegen.
Bottenbouillon
Benodigdheden:
 2 kg Botten van gras gevoerde biologische dieren (bijv. van de Graasboerderij in
Sondel)
 1 l Water
 2-3 el Appelcider azijn
 1 Wortel, prei, ui & teentje knoflook (en meer kruiden naar wens)
 Pan
Bereiding:
1. Kook de botten met de gesneden groente en de appelcider azijn in een pan of slow
cooker.
2. Wanneer het kookt, zet je de temperatuur laag en laat je het sudderen voor 24-48
uur (die tijd heeft het nodig om de mineralen & vitamines uit de botten te krijgen).
3. Je kunt deze bouillon al gebruiken als basis voor je soep. Je kunt ook nog een paar
keer ouillo trekke a de otten.
Tip: Heb je een slow cooker of hooikist? Ideaal om de bouillon nog langer in te laten
trekke , zo der dat je je gasfor uis er oor odig he t. He je eer i teresse i oedi g?
Bekijk het tijds hrift Fit et oedi g .
Conny Hibma | Orthomoleculair Patissier & Epigenetisch Therapeut | info@conjes-patisserie.nl
Rachel Hibma | Toegepaste Psycholoog & Orthomoleculair Voedingscoach | foodyourthought.nl
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Anja de Jong & Esther Hylkema
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Kliflafjes
Op het moment dat u dit nieuwe
Pompeblêd leest gaan we al weer hard
richting een frisse herfst en een koude
winter! De warmte van de zomerzon zit
nog wel diep in onze botten, maar die
warmte zal steeds vaker moeten komen
van onze verwarming thuis. Dat kan met
de centrale verwarming natuurlijk, maar
ja...dat Groningse aardgas hè! Dat wordt
door Den Haag steeds schaarser en dus
duurder gemaakt. Slecht voor de
portemonnee maar goed voor het milieu!
Gelukkig hebben we in Gaasterland ook
een groen alternatief....de onvolprezen
houtkachel!! Veel inwoners in
Oude irdu he e thuis zo gloeie d
hete vriend, met een ontembare honger
naar hout! En daarmee maken en houden
we het in de koude donkere maanden
gezellig en warm in onze knusse huisjes.
Gelukkig is het geen probleem om aan
hout te komen, met al die Gaasterlandse
bossen om ons heen. Maar toch merk je
dat de publieke opinie ons, na
vliegschaamte, vleesschaamte,
dieselschaamte en beregeningsschaamte
ook de houtkachel-schaamte aan het
aanpraten is. Elk jaar staan er meer
angstaanjagende berichten in de krant
over de ellende die de vermaledijde
houtkachels veroorzaken...fijnstof, giftige
rookdampen, stikstof, koolmonoxide.
Je zou er bang van worden!
Dus hoopt de overheid dat we als
particulieren, net als de grote

energiecentrales, langzaam overstappen
op houtpellets! Dat zijn korrels van hout,
geperst uit houtpulp. Wa t da s eter....
Het maken van die korrels kost wel wat
energie, maar ach...een kniesoor die daar
op let! Volgens de mensen die het kunnen
weten zijn zulke pellets véél
milieuvriendelijker! En dat geloven we
dus natuurlijk meteen! Natuurlijk is het
véél beter om hele Canadese bossen om
te kappen om vervolgens dat hout met
een aftands en kuchend, olie gestookt
vrachtschip naar Nederland te varen.
Om dat hout en die houtkorrels daarna in
duurzame, dus hout gestookte
energiecentrales op te fikken. Zodat we
met de daarmee opgewekte (groene!)
stroo de Tesla s e de warmtepompen
kunnen laten draaien. Toch is er een
piepklein stemmetje in mij dat zegt dat
het tóch beter is om zelf stammetjes te
zagen uit onze eigen bossen, om de hoek.
Dan hoeft de centrale verwarming niet zo
vaak aan en kunnen onze Groningse
vrienden ook rustig slapen, zonder weer
zo
e i kje a ier op de s haal a
Richter. En die giftige rook en enge
koolmonoxide? Ach, we hebben in
Gaasterland meestal zuidwestenwind.
In Den Haag zien ze het Noorden al niet
staan, dus ruiken doen ze ons al helemáál
niet!
Gooi er nog maar gezellig een houtblokkie
op deze herfst en..
……het beste maar weer!! HL
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Opbrengst collecte Longfonds 2019
In de derde week van mei gingen 33000 collectanten op pad voor het Longfonds.
In Oudemirdum en Rijs waren dat 19 collectanten. De opbrengst van de collecte van deze
19 mensen in Oude irdu e ‘ijs edroeg €
,99.
Het Longfonds bedankt alle gulle gevers hartelijk voor hun
bijdrage. Dankzij uw gift en dankzij de inzet van de collectanten
komt een wereld zonder longziekten steeds dichterbij.
Met vriendelijke groet, Janke de Jong-Hoekstra

Opbrengst collecte Rode Kruis 2019
In de derde week van juni was de landelijke collectie voor het Rode Kruis.
In Oudemirdum stonden 4 collecte bussen bij de middenstand. Daarvoor heel hartelijk
dank voor deze gastvrijheid.
I het totaal is i Oude irdu
et de huis aa huis olle te €
, opgehaald.
Alle gevers nogmaals bedankt. De afdeling Zuidwest Friesland kan daar weer heel veel
activiteiten voor opzetten.
Met vriendelijke groet, H. Mul
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Van het MFC
Beste lezers, wat hebben we een mooie zomer gehad met de festiviteiten op de Brink en in
het MFC. Nu weer op naar een goed najaar. Het nieuwe seizoen voor de binnensporten
staat weer voor de deur: volleybal, turnen, steps, klaverjassen, dammen en biljarten.
De clubs zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, dus als u zich geroepen voelt meldt u dan
snel aan. Bent u geen sporter, binnen de verenigingen is er altijd wel plek voor een andere
functie. Maar er kan meer in het MFC: als u wat te vieren heeft, zoals een verjaardag of
bruiloft, dan kunt u bij ons terecht. Ook het organiseren van een evenement behoort tot de
mogelijkheden. Informeert u vooral bij ons.
En is uw eigen locatie geschikt voor een feestje, maar ziet t u er tegenop om dit zelf te
regelen, dan kunnen wij u hierin volledig ontzorgen. We hebben alle middelen in huis voor
een geslaagde party.
Wij zien u graag binnenkort in het MFC!
Uw gastheren Geert en Henk
T 0514571424 of 0645424507

MFC activiteiten voor op de kalender
3 september
3 september
14 september
27 september
12 oktober
15 oktober
19 oktober
2 november
9 november
9 november
23 november
30 november

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
hele dag
hele dag
19.30 uur
hele dag
19.00 uur

Wekelijkse activiteiten
Dinsdag
08.00-08.30
08.30-09.30
11.00-11.30
13.30-14.30
Woensdag
10.00 uur
14.00 uur
Donderdag
10.30-11.00
11.00-12.00
Vrijdag
11.00-11.30

Klaverjassen
Dammen
Ouwe Rammers
Koffiedrinken
Bazaar PKN
Klaverjassen
Ouwe Rammers
EHBO herhalingscursus
EHBO herhalingscursus
Ouwe Rammers
Mountainbike cross
Sinterklaasavond

Bloedprikken
Huisarts Balk
Huisarts Koudum/Wijckel
Huisarts Bakhuizen
Wandelgroep Buurtzorg
Soos (klaverjassen, sjoelen, kaarten)
Bloedprikken
Huisarts Bakhuizen
Huisarts Koudum/Wijckel
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COLOFON
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum:
Voorzitter
Penningmeester:
Vice voorzitter:
Secretariaat:
Leden:

Jappie Stegenga
Tel. 571852
Anke Heemskerk
Tel. 571574
Gatze Bokma
Tel. 850796
Henk de Jonge
Tel: 0651400934
Gerke Walinga
Janna Rienstra

Roune Leane 9
8567 LK
Lege Leane 33
8567 LH
De Alde Buorren 5
8567 LG
De Alde Buorren 4
8567 LG
Tel. 571395
Tel. 0641629193

U kunt het bestuur ook bereiken via e-mail: secretariaat@oudemirdum.nl
Bekijk ook de website van ons dorp: www.oudemirdum.nl
Het laatste nieuws, een agenda, veel moois!
It Pompeblêd is een uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang en
verschijnt 4 maal per jaar. Nog geen lid? Neem dan contact op met plaatselijk
belang, of de redactie.
De redactie bestaat uit:
Jelle Twijnstra
Rommert van der Veen
Linda Quak
Hiskje Stellingwerf
Lisette Bokma
Rein Boonstra

tel. 571252
tel. 06-21234231
tel. 06-10468688
tel. 06-27974962
tel. 06-25032044
tel. 06-10821148

Kopij inleveren/opsturen vóór 15 februari, 15 mei, 15 augustus of
15 november.
Bij voorkeur per e-mail:
Of op adres:

pompebled@oudemirdum.nl
Rein Boonstra
De Ikebosker 35
8567 JK OUDEMIRDUM
Tel. 06-10821148

Bankrekening; NL76RABO0305242555 t.n.v. VER.V.PLAATSELIJK BELANG

Historie: Oudemirdum kent een lange en interessante ontstaansgeschiedenis.
De naam ‘Oudemirdum’ komen we voor het eerst tegen in 1329, maar de eerste nederzettingen
bestonden al vóór 850. Archeologisch gezien is de oude dorpskern dan ook zeer interessant.

Mar at de minsken dy’t dit
riool yn +/-1972 oanlein ha,
hjir ek rekkenskip mei hâlden
ha, is foar my in fraach. It wurk
hat de belangstelling fan; ?* ,
timmerman Theunis de Jong
(1911-1975) en smid Haitsje Kok
(1917-1980). Op de foto út 1972
wurdt it nije riool oanlein yn de
Star Numan wei (no de Brink),
hjir noch mei de âlde winkel fan
vd Zee/Salverda (no Bokma). Op
de oare foto de renovaasje fan de
Brink 2019.
*Wha wit wha’t de man links op ‘e
foto njonken Theunis de Jong is?

foto’s en tekst, Rommert vd Veen,
Historie komt fan www.Oudemirdum.nl
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Grave yn âlde grûn

