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Nijs út en oer Aldemardum

Maaitiid • 2020

Mijn naam is Mevrouw Vulpen

Hallo… hallo… is daar iemand die luistert?
moet ik harder praten of heb je liever dat ik fluister…
ik wil me graag voorstellen, zodat je weet wie ik ben,
maar ik wil ook even met je praten, zodat ik jou beter ken…
Ik schrijf gedichtjes voor jong en gedichtjes voor oud,
ik doe dat met plezier omdat ik van grote én kleine mensen houd.
een gedichtje voor het slapen gaan of zomaar voor overdag,
je snapt het al met gedichten, is ’t alles kan en alles mag.
Mijn naam is Mevrouw Vulpen en ik schrijf heel snel en gauw,
mijn pen is van goud en mijn inkt hemels blauw.
mijn humeur is altijd zonnig want het glas is half vol,
niets is mij te gortig en echt niets is mij te dol.
Nu wil ik wel eens weten, wat is dan toch jouw naam,
en wat ook interessant is, waar kom je toch vandaan…
is je naam Loïs, Jeroen of is die soms Gerard
woon je in een dorp of woon je in een grote stad…
Ik hoop oprecht dat mijn gedichtjes je mogen bekoren,
en dat je pappa, mamma of opa en oma ze ook zo graag willen horen.
ik schrijf ze met plezier, het is een genot om ze te dichten,
het is fijn om via een versje het woord tot je te mogen richten.
Wat denk je, ken je me nu een beetje en wil je weten waar mijn andere
gedichtjes over gaan
In het volgende Pompeblêd zal er weer een nieuwe staan…

Mevrouw Vulpen

Foto voorkant: Willie Smink-Zwaan
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
Met veel mist en knalwerk hebben we 2020
verwelkomt, het gaf Oudemirdum een
mis(t)troostige aanblik. Vuurtonnen met
metershoge vlammen zorgden voor angstige
ogenblikken, automobilisten moesten
stapvoets rijden en landelijk bracht het veel
ellende...De politiek kondigt maatregelen
aan en er wacht ons een verbod op
k al uur erk….!

vergadering zullen we de nieuwe
penningmeester nader aan u voorstellen!
Een klein item wat voor Oudemirdum helaas
beëindigd is: Merenpost, postzegels en de
bezorging hiervan. De bij u wel bekende
punten zijn opgeheven en uw post kunt u nu
in de bekende oranje bussen gaan doen. We
bedoelen dus bij Meta Kramer-Zeldenrust
aa de Ja “ hota us ei…..e uiteraard et
de juiste zegels….

En het wordt maar geen winter, de dagen
lengen alweer en we maken ons op voor, ja
waarvoor...een prachtig voorjaar! Vooraf kon
men zich In MFC It Klif te goed doen aan het
stamppotbuffet, om zich daarna op te maken
voor het feestelijke vuurwerk dat op De
Brink zou worden afgestoken.

Gelukkig is het “ ra d s “peelpark gered
en de verplaatsing van Rijs naar De Hege
Gerzen kan beginnen, er komen ook
nog leuke nieuwe attracties bij, o.a. een
droge oete pad . Het pla is om het
speelpark 1 april a.s. open te stellen.

Trouwens op De Brink worden binnenkort
fraaie bloembakken geplaatst en de
zwaluwtil is ook onderweg! Deze wordt
geplaatst voor de hoek Wyldpaed Grôtbuorren.

Let op:! per 1 december 2019 geldt er een
parkeerverbod op De Brink! Tot 1 juli 2020
wordt er gewaarschuwd. Daarna wordt er
gehandhaafd, dus een bekeuring! (zie ook
de aankondiging elders in dit blad en op
oudemirdum.nl!)

Vervolgens kon men nieuwjaarsdag een
frisse duik nemen in het grote warmwater
bassin op De Brink. Zo tussendoor gaan er
geruchten over een hernieuwde poging toch
glasvezel in Oudemirdum te realiseren
maar...die poging moeten we afwachten. (zie
ook brief verderop in dit blad!)Dan hebben
we nog het zandwinningsproject van de fa.
Smals. In hun laatste nieuwsbrief laten ze
zien wat zoal aan te passen is, lagere bouw,
boten op walstroom en elektrisch
aa gedre e s hepe . Ideeë op de
a hterka t a sigare doosjes ges hetst
zoals ze het zelf noemen. We wachten af...

Dan graag aandacht voor de WABP (App voor
buurtpreventie), niet als gebruik voor
huisdieren en andere varianten, de app is
alleen bedoeld voor spoed! We verzoeken u
deze juist te gebruiken!
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland
is bevrijd. Dit wordt groots gevierd en
herdacht. Ook Oudemirdum zal dit vieren en
er zullen verschillende evenementen
plaatsvinden en passeren...
Enfin, hebt u dat nu ook... Sinterklaas, Kerst
en oud en nieuw zijn voorbij en je
krijgt al behoorlijk trek in
Paaseitjes… ze liggen al weer een
la ge tijd i de i kels…
Het bestuur van Plaatselijk Belang

We zijn erg blij u te kunnen melden dat zich
een nieuwe penningmeester heeft
aangemeld! Anne-Carine Verhage welkom in
ons bestuur. Tijdens de komende ALV
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Plaatselijk Belang Oudemirdum
Algemene ledenvergadering op maandag 16 maart 2020
om 20:00 uur in MFC It Klif
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen jaarvergadering 2019...
5. Jaarverslag 2019
6. Financieel verslag 2019
7. Kascommissie en benoemen nieuw lid*
8. WABP (App voor buurtpreventie), niet als gebruik voor huisdieren!
9. 60-30 km aanpassing voor dorp Oudemirdum?
10. Dhr. Klaas Knobbe (onze dorpencoördinator)
11. Agent Dirk Hebing
12. Bestuursverkiezingen*
13. Pauze
14. Fotopresentatie door Piet Pietersma
15. Rondvraag
16. Sluiting
Met betrekking tot punt 7 geldt dat:
 De leden van de kascommissie zijn Geeske Roosma en Rommert van der Veen. Geeske
Roosma zal de kascommissie verlaten en tijdens deze vergadering zal er een nieuw
commissielid gekozen moeten worden.
Met betrekking tot punt 12 geldt dat:
Aftredend als bestuurslid (voorzitter)) en wel herkiesbaar Jappie Stegenga
Aftredend als bestuurslid (penningmeester) en niet herkiesbaar Anke Heemskerk
Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid Saskia Tuinstra
Bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid (Penningmeester) Anne-Carine Verhage
Tegenkandidaten kunnen zich melden tot een half uur voor de vergadering







Na de pauze een interessante foto presentatie over
Oudemirdum door Piet Pietersma
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Jaarverslag 2019
Sinterklaas is weer vertrokken en de Kerst versierselen (bijna) opgeruimd, De Brink renovatie
is op at klei e pu tjes a oltooid, u iss hie og ee feestelijke ope i g…Oud e
Nieuw is rustig verlopen en velen hebben kunnen genieten van het Akse Stamppot-buffet,
gevolgd door de fraaie oudejaarsconference van Henk Landsheer met muzikale
o dersteu i g a de Vo al ‘oses, e …helaas gee ar id s hiete
aar el is het ieu e
jaar
et ee pra htig uur erk i geluid… Ver olge s a orrele e geluk e se
uitwisselen tot in de late uurtjes i e ij de Nostalgie… Ook ko
e op ieu jaarsdag ee
duik e e i de e or e hottu op De Bri k…
Wij hebben in ieder geval zin om volgend jaar weer een mooi oud en nieuw te verzorgen.
Technisch bedrijf Bokma bestond 25 jaar en vierde dit op De Brink met live muziek en
catering van Akse. Gatze en Tjalina Bokma gaan met pensioen en Gerke en Minke Walinga
nemen het bedrijf over. Het was een gezellige drukte en men moest in de rij om de nieuwe
eigenaren te kunnen feliciteren. Ze konden zich buiten opwarmen middels koffie en een
dra kje…
In januari is de nieuwe Woonvisie commissie van start gegaan middels een enquête om te
peilen wat er op dit gebied leeft in het dorp. De eerste presentatie is op de Algemene
lede ergaderi g a
aart….
Frank en Josette van den Brink van Hotel Boschlust vierden hun 10-jarig bestaan en als je
jarig was kon je dat vieren middels een gratis etentje als je op je verjaardag kwam te eten.
Het hele jaar 2019 waren er bijzondere activiteiten, zoals nestkastjes timmeren in de
natuurschuur van Staatsbosbeheer, of luisteren naar een streekkoor in It klif. Een feestavond
om te vieren dat de Zandwinning (voorlopig) tegengehouden is...
Wanda Wasket Wyt is een toneel stuk/ klucht van Pol Anrys wat op 9-10 en 16 maart door
toneelvereniging Snypsnaren is opgevoerd in MFC It Klif. Het trok volle zalen en iedere
voorstelling was uitverkocht. Hierdoor werd er een extra avond/middag ingelast.
De algemene Ledenvergadering op 18 maart, gehouden in het MFC It Klif, had als prioriteit:
De nieuwe Statuten. Hierover moest gestemd worden, de meerderheid van de aanwezige 62
leden was voor, echter er moest 2/3 van de leden aanwezig zijn om het direct door te
voeren, een extra vergadering op 9 april gaf de doorslag, al was de opkomst bedroevend: 11
leden. De stemming: 14 voor 1 x blanco was bindend en de statuten zijn aangenomen.
Er is verontwaardiging ontstaan onder de inwoners van Oudemirdum vanwege het zomaar
om kappen van dorpsgezicht bepalende iconen: onze bomen, zoals eiken, beuken en
esdoorns. De Gemeente is hierin erg laks en we zullen hier zeker actie in ondernemen, want
dit kan natuurlijk niet.
Op Koningsdag waren er weer vele feestelijkheden georganiseerd o.a. een optocht door het
dorp met als thema: Landen! Iedereen kon meedoen; wagens, fietsen, skelters, wandelaars
etc. Het was weer een vrolijk schouwspel! s Middags erde e getrakteerd op ge eldige
muziek op De Brink, het bekende Brinkfest! Diverse muzikanten gaven hier een fraaie
muzikale show, o.a. The Spectacles, Golden Earring Tribute, Doelleazen en veel meer...
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[vervolg jaarverslag] Op 4 mei was de Dodenherdenking bij het monument in het bos weer
op waardige wijze herdacht. Alles rond het monument was mooi geordend en schoongemaakt door Boy Schotanus tezamen met de schoolkinderen. De kranslegging werd gedaan
door de gemeente De Fryske Marren, CBS De Wâlikker en Plaatselijk Belang Oudemirdum. Er
werd ook een krans gelegd door de familie Clegg-Kingma uit Manchester. tevens werden er
mooie gedichten voorgedragen. Op 5 mei is vervolgens de Bevrijding gevierd. Dit viel dit jaar
gelijk met de 16e Gaasterland wandeltocht. Het is dé klassieker onder de wandeltochten in
het noorden van Nederland. Ondanks het koude weer was de deelname weer erg goed.
Onderweg waren allerlei activiteiten en voor het eten en drinken werd gezorgd.
Dan was er veel te doen rondom Glasvezel, iedereen moet het hebben, althans dat kon als je
i teke de e ereid e t € 5 , te i estere o lid te orde et . Voor het uite ge ied
is het aa trekkelijk aar oor de ker is het og de raag… 13 juni was er in MFC IT Klif een
infoavond. 1 september was de uitgestelde deadline voor de kernen in De Fryske Marren. In
een aantal kernen hebben we een mooie groei gezien! Echter in een aantal kernen is er
helaas ei ig tot gee a i o…“lote e Oude irdu krijge gee glas ezel i ter et.
altha s oorlopig iet…
Op 6 juni was in de Doopsgezinde Kerk te Balk de Foto-e positie Gaasterla ders geope d
door onze nieuwe wethouder van Cultuur Roel de Jong. In Bakhuizen-Balk-Oudemirdum en
“lote sto de fra es et daari foto s a Gaasterla ders, ge aakt door Tr tsje Nauta,
Marieke Kijk in de Vegte en Kees Muizelaar. De hele zomer waren ze te bekijken!
Zo waren er de fraaie zomerse activiteiten, teveel om hier even op te noemen: Parfum
maken, Preuvenement op De Brink, grote zomermarkt, Kidsnight en de kleurrijke Ibiza Style
markt, Beachvolleybal bij It Klif, Schemer expeditie Nachtdieren, Typisch Frysk, Kinderbingo
en de Grote Bingo met een geweldige opkomst, er konden geen mensen meer bij!
Trekkertrek, Vlindernacht in Gaasterland met Staatsbosbeheer, een groene markt,
atuur eek e “tap i de Marderhoek ee to ht la gs oerderije , s hure e garages
waar van alles te zien en te koop was. Ondanks het slechte weer kon men hapjes proeven en
zich even opwarmen. s A o ds was alles sfeervol verlicht, de belangstelling was enorm! En
zo was er nog veel meer!
Als laatste aar iet als i ste; “ ra d s “peelpark gaat erhuize aar De Hege Gerze ,
en als alles een beetje meezit dan gaan de deuren/hekken daar open in april 2020. Er komt
ook ee ieu e attra tie ij: Ee droge oete pad ge aakt a de oude sluisdeure uit
Lauwersoog, maar even afwachten nog...
Misschien iets vergeten? Dat kan, maar alles is ook op de site oudemirdum.nl terug te lezen.
En ook in It Pompeblêd zelf. Tot de volgende keer...Plaatselijk Belang Oudemirdum
De jaarwisseling was weer een gezellige periode. Een periode waarin een groep
vrijwilligers de tijd neemt om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Vanuit
het dorp veel positieve reacties. Daar doen wij het voor! Om niet alleen de vrijwilligers te
motiveren, maar ook het dorpsgevoel te stimuleren zouden wij graag onze dorpsgenoten
willen oproepen om te blijven deelnemen of te komen kijken bij de verschillende
activiteiten die er worden georganiseerd. Bij deze ook de oproep aan de volwassen
Oudemirdumers om deel te nemen aan de nieuwjaarsduik.
7 verzet voor de viering van de jaarwisseling .
Oproep van de vrijwilligers die veel werk hebben

Sportief het jaar in!
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …
Alle inzendingen waren goed deze keer. Uit de loting is Johan Bouma als winnaar naar voren
gekomen. Jaap Aap zat inderdaad lekker uit te rusten op
het bankje op het Huningspaed, vlakbij de
luchtwachttoren.
Nu hoorde Jaap Aap ook wat gefluister in het dorp. Hij
mocht zich wel eens wat moeilijker verstoppen. Nou dat
is geen probleem! Laten jullie het weten als jullie het
plekje in Oudemirdum herkennen? Wie weet win je dan
z heerlijk suiker rood a o ze eige akker! M
…
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
suiker rood oete re ge … . Het antwoord kan tot
1 mei 2020 ingezonden worden.

School- en dorpsreünie 2021
100 jaar Christelijke Basis School in Aldemardum
en de 5-jaarlijkse Aldemardumer reünie

De commissies zijn al druk bezig om de
reünie te organiseren. De datum is al geprikt
en wel op zaterdag 29 mei 2021.
Omdat het de organisatie i.v.m. de nieuwe
privacywet lastig wordt gemaakt om overal
adressen op te vragen, wordt er momenteel
gewerkt aan een Facebook pagina. Verder
kunt u op de website oudemirdum.nl ook
informatie vinden over de reünie. De pagina
wordt regelmatig bijgewerkt. Er worden
geen persoonlijke uitnodigingen meer
verstuurd en daarom willen wij u vragen om
deze informatie zoveel mogelijk kenbaar te
maken onder Familie, Vrienden en
Kennissen, waar ter wereld zij ook mogen
wonen.
De reüniecommissies

11

12

Suus en Johann van Food Bandits
Wij zijn Suus en Johann en wij zijn samen met
onze teckel Moos en twee katten net in
Oudemirdum komen wonen. En wel aan de Jan
Schotanuswei. Wij komen uit Hoorn maar we
zochten meer rust en ruimte en zodra we deze
mooie plek aan het bos zagen wisten we dat we
hier wilden wonen. Natuurlijk is het wel even
wennen maar we hebben het ook erg naar ons
zin. Johann geeft fulltime les als docent
scheikunde en coacht daarnaast beginnende
docenten en we hebben samen een bedrijfje
genaamd: Food Bandits. Met Food Bandits
ontwikkelen wij recepten die allergie vriendelijk
zijn zoals; gluten, – lactose, – geraffineerde
suikervrij maar ook veganistisch. Dit doen we
zowel voor onze blog als voor verschillende
merken en bedrijven. Ook geven we workshops
over food fotografie, styling en social media.
We hebben ook mogen meewerken aan verschillende kookboeken en hebben zelf twee
kookboeken uitgebracht. Afgelopen jaar zijn we ons ook meer gaan richten over het
informeren van mensen over hoe je milieuvriendelijker kunt leven. Ook vanuit het
scheikundige aspect. Er zijn veel kleine dingen die we allemaal kunnen doen en alle kleine
beetjes helpen tenslotte. Het leukste van Food Bandits is zeker het eten van veel taart en
het is fijn om met verschillende mensen en merken te mogen werken. Ons nieuwe doel is
onze moestuin! Aangezien we in Hoorn een balkon hadden ten grootte van een postzegel
zijn we heel benieuwd of we überhaupt ook maar één aardappel kunnen laten groeien maar
we gaan er voor en hopen de opbrengst ook met buren te kunnen delen.
Veel recepten en meer informatie vind je ook op onze blog: www.foodbandits.nl

GRATIS AF TE HALEN
Wie heeft belangstelling
voor vele jaargangen
betreffende
Ko i klijke Huize ?
De tijdschriften zijn
uitgegeven van 1971 tot
en met 2011.
De jaargangen zijn gratis
af te halen bij Jelly Bouma;
Stobberoeier 5. U kunt
Jelly bellen op
0514-581462.
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Fan de Snypsnaren
Yntusken hinget de swarte poster mei de wite kat al op ferskate plakken yn it doarp en
omkriten en hawwe de Snypsnaarders wer by harren freonen del west foar de jierlikse stipe.
Geweldich dat wy ek dit jier wer op jo rekkenje koene!
Neist it meitsjen fan reklame en in rûntsje lâns de freonen fan de
Snypsnaren, binne de Snypsnaarders foaral drok dwaande wer in moai
en hilaarysk stik foar jimme del te setten. De froulju fan de klean
reizgje op it stuit stêd en lân ôf foar passende klean of krûpe achter de
naaimasine en meitsje it pas foar ús! De manlju fan de bouploech binne
begûn mei de earste plannen foar it dekôr. Se hawwe wer in moaie
útdaaging: it kreëarjen fan in kelder, ynklusyf trep! De manlju fan de
technyk hawwe ek al ris even west te sjen en sa wat ideeën opdien...
Alle frij illigers dêr t “ ps are et s der ki , i e er foar s
t
spier sadat de spilers, Henk, Jolly, Age, Sita, Irma, Tjalina, Hindrick
Willem, Ids en Albert Menno harren foar de folle hûndert prosint stoarte kinne op it spyljen
fan de klu ht De kat de kelder. Dit jier der artistike liedi g fa Mar a der Vee d t
bystien wurdt troch ús rezjy-assistinte Gryt.
W sp lje it stik De kat de kelder, i klu ht fa Pol A r s d t oersette is tro h Gur e
Dijkstra op dizze data yn MFC It Klif: sneon 21 maart om 20:00 oere, snein 22 maart om
15:00 oere en sneon 28 maart om 20:00 oere. De kaarten kinne jo krije by technysk
bedriuw Bokma oan de Brink! Wês der gau by, want op = op! Net stinne, der hinne!
Oant sjen by ien fan de foarstellings. De Snypsnaren

Handhaving parkeren op De Brink
Na de reconstructie ziet De Brink in Oudemirdum er weer prachtig uit. Wat we nu echter
tege ko e is dat so s de hele ri k ol staat et geparkeerde auto s e dat is ja
er. Al
die auto s doe af reuk aa o ze ooie Bri k. De Bri k hoort ope te zij , een plein voor
bijvoorbeeld evenementen.
Daarom hebben wij de gemeente gevraagd voor een gedeelte van De Brink een
parkeerverbod in te stellen. Afgelopen zomer zijn de borden geplaatst en mag er op een
gedeelte van de Brink niet meer geparkeerd worden.
O da ks het parkeer er od staa er og regel atig auto s op De Bri k geparkeerd. Dit is
niet de bedoeling. Daarom is met de gemeente afgesproken dat hier nu op gehandhaafd zal
worden. Vanaf 1-4-2020 wordt er gehandhaafd op het gedeelte van De Brink waar niet meer
geparkeerd mag worden. De eerste maanden worden er nog waarschuwingen uitgedeeld.
Vanaf 1 juli 2020 wordt er daadwerkelijk gehandhaafd. Het zal voor een aantal inwoners van
Oudemirdum maar ook voor reguliere gasten even wennen zijn. Toch verwachten we dat na
een aantal maanden iedereen goed geïnformeerd is en dat daarmee ook alle overlast en
ergernis van het fout parkeren op De Brink van Oudemirdum tot het verleden behoord.
Plaatselijk Belang Oudemirdum en Gemeente De Fryske Marren
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Help de huiszwaluw (III)
Woensdag 4 maart belooft een drukke dag te worden op het Wyldpaed. De bouwer van de
til, de firma Frankena uit Wommels, is vanaf 8 uur present om trots zijn stuk vakwerk te
plaatsen, daarbij belangeloos en professioneel geassisteerd door Rein van de Meer
Constructie met hoogwerker. De firma Groen leent een mobiele kraan. Enige vrijwilligers van
de Stiendollen staan met de schop klaar om het eenvoudige grondwerk te doen. In de til zijn
voor de sponsors, de vijf groepen van basisschool De Wâlikker, elk een kunstnest
genummerd. Grote vraag is natuurlijk welk nest het eerst wordt bewoond. Waarschijnlijk
duurt het werk de hele dag. De ingebruikname wordt feestelijk gevierd en is gepland om drie
uur 's middags. Hierbij wordt de voorzitter van Plaatselijk Belang geassisteerd door twee
famkes, Eefke en Anke, van het Wyldpaed. Zij zijn tenslotte buren en hebben uitzicht op het
hopelijk grote aantal zwaluwen dat zich gaat nestelen. Spannend is het wel of de eerste
vogeltjes zich dit jaar al gaan melden..........Je weet het nooit zeker! Belangstellenden zijn
hartelijk welkom!
Namens de initiatiefgroep van de Stiendollen, Johan den Hengst

Opbrengst collecte MS-FONDS 2019
In de derde week van november is er in Oudemirdum gecollecteerd voor het MS–Fonds.
In totaal heeft dit: 825,46 euro opgebracht! Alle mensen die gegeven hebben en ook de
collectanten die langs de deuren zijn geweest heel hartelijk dank!
Namens het MS – Fonds,
Betsie Haitsma
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Toch nog glasvezel voor Oudemirdum?
Zoals u wellicht wel weet is de aanleg van glasvezel in buitengebied en kernen in De Fryske
Marren in volle gang. In 29 dorpen van de 31 in onze gemeente beschikken alle adressen
binnen nu en een jaar over toekomstbestendig snel internet. Ondanks de inzet van
plaatselijk belang haalde we in ons dorp niet het benodigde percentage deelname waardoor
de kern van Oudemirdum niet aangesloten gaat worden. Dat is eigenlijk wel heel jammer.
Zeker omdat we als dorp zoveel voor elkaar krijgen en er bovendien ook veel mensen zijn
die wel graag aangesloten hadden willen worden. Het
bestuur wil graag gehoor geven aan het verzoek alsnog
te proberen genoeg aanmeldingen te krijgen. Dit omdat
ook niet zeker is of en tegen welke prijs aansluiting nog
zou kunnen wanneer het project in de rest van De
Fryske Marren al klaar is.
We hebben daarom contact gezocht met DFMopGlas om na te gaan hoe het nou kan dat
ons dorp achtergebleven is in de belangstelling. En of er mogelijkheden zijn voor een
herkansing. Uit dat overleg is gekomen dat er een mini campagne kan worden opgestart om
alsnog naar de 35% deelname te gaan. Daarbij is wel belangrijk dat er wat meer
dorpsgenoten zijn die kunnen helpen het draagvlak te vergroten. Onder de mensen die wel
al intekenden zijn vast mensen die bereid zijn de schouders er onder te zetten en met ons
mee te denken hoe we ervoor zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is over nut en
noodzaak van glasvezel.
We hebben namelijk vernomen dat de boodschap van nut en noodzaak niet goed is
overgekomen. Wellicht is die ondergesneeuwd geraakt door de vele post van de
dienstenproviders. Ook voor veel huurders is niet duidelijk geweest dat er een specifiek
aanbod voor huurders van de woningbouwcorporaties is. Zij kunnen meedoen zonder de
€ 5 ,- aansluitbijdrage te hoeven betalen. Zij kunnen volstaan met de keuze voor een
jaarabonnement.
Bevalt het niet, dan kan iedereen die een aansluiting heeft na een jaar weer opzeggen De
aansluiting blijft dan wel in de woning, maar er zijn geen kosten meer aan verbonden. Een
volgende bewoner kan dan te zijner tijd wel weer een glasvezel abonnement afsluiten.
Kortom: Wij denken dat voor de toekomstige leefbaarheid van ons dorp van groot belang is
dat Oudemirdum wel aangesloten wordt. Laten we niet achter blijven!
Het PB bestuur wil graag de herkansing oppakken, en heeft daartoe al stappen gezet. Maar
vanwege andere drukke activiteiten zijn een paar mensen extra nodig. Mensen die met het
team van DFMopGlas willen helpen een nieuwe campagne vorm te geven. We denken
daarbij ook/vooral aan vertegenwoordigers van (sport-)verenigingen of kerkelijke gemeente
nu we vernomen hebben, dat elders lucratieve acties voor en door verenigingen ingezet zijn.
Laat even aan PB weten als je wilt helpen Oudemirdum ook aan te laten sluiten via
www.glasvezelvoorfryslan.nl of via PB secretariaat@oudemirdum.nl
Plaatselijk Belang Oudemirdum
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Puzzelcompetitie 2019
Beste puzzelaars, het puzzeljaar 2019 zit erop. Bedankt voor jullie deelname aan de
puzzelcompetitie en tevens veel succes voor het nieuwe puzzeljaar. Op de Algemene
Ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 16 maart 2020 worden de prijswinnaars van de
puzzelcompetitie van 2020 bekend gemaakt. Ook vindt u die uiteraard terug in de komende
editie van it Pompeblêd. Wilt u ook meedoen aan de competitie? Deelname is gratis en
zonder verdere verplichtingen.
De oplossing van de Winter Kruiswoordpuzzel is: BIJSLUITER . De oplossing van de Sudoku
staat op de pagina hiernaast. Veel puzzelplezier toegewenst in 2020! De redactie
De tussenstand van de Kruiswoordpuzzel 2019
5 punten
- De heer D. Huiskamp
10 punten
- Mevrouw S. Kuiper - Prins
- De heer K. Schotanus
15 punten
- Mevrouw M. Dijkstra - Stegenga

Mevrouw M. Temming - van Tol
Mevrouw K. Visser - Folkertsma
De heer D. Walinga
Mevrouw G. Witteveen
De tussenstand van de Sudoku 2019
1 punt
- De heer D. Huiskamp
3 punten
- De heer I. Rienstra

20 punten
Familie G. Baukema
Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst
Mevrouw J. Bouma – 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

4 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 B.J. Smink
De heer P. Strikwerda
Mevrouw H. Walinga - Folkertsma
Mevrouw G. Witteveen

De oplossingen van deze keer kunnen worden ingeleverd tot 1 mei 2020 bij:
Jelle Twijnstra; Jan Schotanuswei 9; 8567 LA Oudemirdum
Of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Winter Sudoku
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Uitslag kleurplaat
Er zijn 6 kleurplaten ingeleverd bij het Fietshoekje. Het Fietshoekje bestaat 25 jaar in
Oudemirdum en daarom mag iedere inzender daar een prijsje ophalen. Dit zijn de
gelukkigen: Ninthe Rienstra: 4 jaar, Maud Bomert: 6 jaar, Sietse Boonstra: 6 jaar, Akke v.d.
Meer: 6 jaar, Eefke v.d. Meer: 8 jaar en Rixt Rienstra: 9 jaar.
De kleurplaat uit dit lenteboekje kun je inleveren bij Leeuwenkamp Bloemsierkunst &
Woondecoratie. Deze kleurplaat vind je in het midden van dit boekje.
Veel kleurplezier! De redactie

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN
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LENTEPUZZEL 2020 (5 punten)
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Koningsdag & Playbackshow Oudemirdum
Op maandag 27 april is het weer zover, Koningsdag! Voorheen werd de Koningsdag en de
playbackshow altijd georganiseerd door de Oranjevereniging van Oudemirdum. Een aantal
jaar terug, vier om precies te zijn, is dit veranderd en is het opgepakt door een andere
groep. Dit k a tot sta d door ee Brai stor a o d i het Dorpshuis.
We zij gestart et ee tea
a ze e : Baukje Ba dstra, “ietie Verf, Ma o de Klei evan Binsbergen, Berber Hamstra, Ypie Muizelaar, Gea Jagersma en Jildou van der Zee. De
afgelopen paar jaar is de samenstelling steeds wat veranderd, en zijn we nu dit jaar nog met
Manon, Sietie, Berber en Jildou. Rianne de Groot, Marieka Andela en Lisette Bokma zijn erbij
gekomen. Hartstikke leuk! Zo blijft de groep fris en komen er steeds weer nieuwe ideeën.
We hebben het ook hartstikke gezellig en gaan in mei altijd uit eten om te vieren dat
Koningsdag en de Playbackshow weer geslaagd waren! �
Toch hebben er dit jaar weer twee van ons aangegeven om te willen stoppen, zij maken dus
ruimte voor weer nieuwe ideeën en wilde plannen! Denk er eens over na, spreek één van
ons eens aan, en wie weet! �
Al ast oor dit jaar… zoals o e aa staat, aa dag 27 april is het weer zover. Wij hebben
er alweer zin in en zijn druk bezig om voor jullie een spectaculaire (daar hebben we jullie wel
voor nodig trouwens �) optocht te regelen, het matinee en de muziek te verzorgen en
natuurlijk de nodige activiteiten voor de kinderen te plannen.
Het thema van de optocht dit jaar is Back to the… Terug aar de… Vrij in te vullen..
Eventueel wat tips voor de twijfelaars onder ons: denk eens aan de jaren 70, 80 of 90. Of ga
eens een heel eind terug, naar de Vikingen, de Middeleeuwen of de cowboys & indianen.
Wij zijn heel benieuwd wat jullie allemaal bedenken! De eerste aanmeldingen zijn in ieder
geval al binnen, super!
Groeten, Berber, Manon, Sietie, Rianne, Marieka, Lisette en Jildou; Koningsdag 2020
Ps. aanmelden kan via koningsdag@oudemirdum.nl
Ps. alvast voor in de agenda: de playbackshow is op zaterdag 2 mei in MFC It Klif!
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Camping De Bosrand
Wat ooit begon als kippenhouderij is inmiddels uitgegroeid tot een camping van bijna 10 ha.
met zowel chalets als kampeerplaatsen!
A eke ertelt: “jouke z pake kocht in
1957, de toen nog kippenhouderij en pension,
op de huidige locatie aan de Oude
Balksterweg. In 1962 hebben zoon Rinke en
Heijke van der Veen alles overgenomen. Net
in die periode werd kamperen steeds
populairder. Het toerisme kwam in opkomst.
Konden deze kippenhokken niet worden
Sjouke en Anneke van der Veen zijn al vanaf 2001 de
omgebouwd tot kampeerplekken?
trotse eigenaren van Camping de Bosrand.
Uiteindelijk kwam familie van der Veen er achter dat er inderdaad meer geld te verdienen
was met het verhuren van een kippenhok als accommodatie, in plaats van het houden van
kippen. Zo ontstond er rond 1965 langzaamaan een camping. Ze begonnen met ongeveer 2
ha. en ongeveer 40 plaatsen. In het begin, zo eind jaren 60, kwam men nog op de fiets met
een eigen tent achter op de bagagedrager. Pas later
kwam de auto met caravan. Weer later kwamen er
stacaravans bij. Er werd een toiletgebouw gerealiseerd,
stroom en waterpunten aangelegd en ook riolering
mocht niet ontbreken. Sjouke heeft een
ondernemersgeest en altijd plannen gehad met de
camping, in 2001 hebben Sjouke en Anneke de camping
overgenomen.
Tegenwoordig biedt De Bosrand ruim 80 toeristische
kampeerplaatsen aan, maar ook seizoenplaatsen voor
toer, -en stacaravans. Uniek aan een aantal van deze
kampeerplaatsen is dat sommige verhuurd worden als
XL kampeerplaats met privé sanitair. Daarnaast staan er
prachtige chalets op de camping waarvan ze 5 chalets
het gehele jaar door toeristisch verhuren.
Anno 2020 houden we nog steeds van kamperen, maar
dan in een modern jasje. Hier speelt de Bosrand handig
op in. De Bosrand is en blijft volop in ontwikkeling. Ze
blijven innoveren en moderniseren. Mede omdat de
vraag naar kampeerplekken met eigen privé sanitair
enorm is toe genomen, worden er komend jaar extra XL
kampeerplaatsen met een eigen privé sanitair unit bijgebouwd. (Deze sanitair units worden
zelf gemaakt door Sjouke trouwens, een echt staaltje vakwerk!) Zo wordt de camping de
komende periode uitgebreid naar 10 ha. en worden het aantal chalets uitgebreid met 48.
Al bijna 20 jaar zijn Sjouke en Anneke inmiddels het gezicht van de camping. Omdat ze bij de
camping wonen, doen ze ook alles zelf. Anneke draait veelal de receptie en zorgt voor de
administratie en Sjouke zorgt voor het onderhoud, maar draait zijn hand ook niet om voor
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een receptie-dienst. Wel hebben ze 1 vaste schoonmaakster in dienst die zomers zorgt voor
o.a. de schoonmaak van de 5 verhuur chalets en de verhuur van de privé sanitair units. Ook
hun beide kinderen helpen graag een handje mee. Een echt familiebedrijf! Het ru e a
ee a pi g is ee
a of life, echt vrij zij e ooit , aldus A eke, aar dat is o ze
keuze! We hope het og la g te ku e doe . A eke il og e e e tra e adrukke
dat ze erg lij is et alle o der e ers i Oude irdu . We ku e o ze gaste e ht alles
bieden, van een supermarkt, slager, bakker en technisch installatie bedrijf, tot een
schoonheidssalon, pedicure en een tennisbaan. Maar ook restaurants, prachtige horeca aan
het strand, een golfbaan en de verhuur van sloepen, E-Bikes en trikes behoren tot de
mogelijkheden. Dit alles samen in combinatie met de vriendelijke en gastvrije inwoners
Hier ordt e og ge oo gegroet op straat aldus de gaste zorgt oor eel
terugkomers ieder jaar!
DE VOORBIJGANGER EN DE VISSER
De visser keek verrast op toen een voorbijganger hem vroeg: Al beet gehad?
Vervolgens Waarom vis je met één hengel. Met meer hengels vang je toch meer..
De visser: waarom zou ik?
Nu zei de man dan ga je de vis verkopen en kassa.
En wat dan vroeg de visser.
Dan koop je een boot ga je het meer op nog meer vis vangen.
En wat dan vroeg de visser.
Misschien ga je dan een grotere boot kopen en veel vis vangen.
En wat dan vroeg de visser.
Dan huur je een knecht zei de voorbijganger.
En wat dan vroeg de visser.
Dan ga je lekker aan het water van de zon genieten.
Ik heb beet zei de visser.

Anne Douwstra
[Van de redactie: Anne heeft een aantal jaren het gedicht geschreven voor it Pompeblêd. Met dit
gedicht neemt hij afscheid. Vanaf deze editie neemt mevrouw Vulpen het stokje van Anne over.]
ATTENTIE - Het goede voornemen om het
jaar s hoo te egi e he e eel
Oudemirdumers blijkbaar opgevolgd. Aan
het begin van het jaar stroomde de
kledingcontainer namelijk helemaal over!
Ook een kapotte vaas paste niet meer in de
glascontainer. Erg goed natuurlijk om alles
weer even op te ruimen, maar een tweede
leven voor de kleding na een week in de
regen wordt wel wat minder fris. Ook willen we het een beetje netjes houden in
Oudemirdum.. Gelukkig was er een oplettende Oudemirdumer (zonder Nieuwjaar kater) die
het telefoonnummer op de container vond. De volgende dag was hij alweer leeg voor alle
tweede kans kleding. Zullen we volgende keer met zijn allen even opletten en wat eerder
bellen? Net zo makkelijk!
De oplettende Oudemirdumer
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Gaasterland 75 jaar bevrijd
Vrijdag 17 april 2020 is Gaasterland 75 jaar bevrijd. Op zaterdag 18 april worden in
verschillende dorpen uit de omgeving activiteiten georganiseerd. Uiteraard doet ons mooie
dorp hier ook aan mee. Rond 12:30 zal er een colonne van minimaal 15 legervoertuigen uit
de Tweede Wereldoorlog vanuit Rijs door Oudemirdum rijden. De exacte route kunt u
vinden op oudemirdum.nl.
Wij willen iedereen, jong en oud,
uitnodigen om langs de route plaats te
nemen om zo de mannen en vrouwen
hartelijk te verwelkomen. Indien
ogelijk i ouder etse kledi g. Aa
alle kinderen zullen vlaggetjes uitgedeeld
worden. Ook willen wij iedereen
oproepen om de vlag uit te hangen die dag en uw huis met vlaggetjes te versieren. De
bevrijding moet immers groots gevierd worden.
De hele colonne zal een uur lang stoppen op de Brink. De deelnemers krijgen iets te eten en
drinken aangeboden en de wagens kunnen worden bekeken. Ook zal er muziek aanwezig
zijn op de Brink en laten we de klokken van de kerk voor 10 minuten beieren. We hopen dat
jullie met veel mensen aanwezig zullen zijn.

Oranje Koningsdag
Hoe mooi zou het zijn als we, met zijn allen, ervoor zouden kunnen zorgen dat Koningsdag
2020 alle straten en huizen binnen Oudemirdum zijn versierd met oranje vlagjes. Wij als
jeugdspelers van de volleybal vereniging NOK i.c.m. de VOB zouden dit graag met jullie voor
elkaar willen maken.
Wat is het idee:
In de eerste 2 weken van april komen wij,
met 12 meiden, deur aan deur door
Oudemirdum om oranje vlagjes te
verkopen, het enige dat we van jullie
willen vragen is om deze vlagjes de avond
voor Koningsdag op te hangen en evt.
buurtgenoten hierbij te helpen.
Hiermee dienen we 2 doelen: 1. een mooi oranje versierd Oudemirdum op Koningsdag
2. Een sponsoring voor het jeugdvolleybal van vv NOK
Wij gaan ons best ervoor doen, doet u mee?
Vriendelijke groet en tot begin april,
Jeugd volleybal vereniging vv NOK / VOB Oudemirdum
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Nieuws van Grand Café de Nostalgie
Het jaarlijkse biljartkampioenschap
van Oudemirdum was wederom een
groot succes! Met ruim 90 deelnemers verdeeld over
4 klassen was er op elk niveau de mogelijkheid om
een prijs te winnen. In de hoogste D-klasse won
Nijemirdumer Jelte Draijer. Plaatselijk succes was er
onder andere in de B-klasse. Daar pakte Jan Hoekstra
de titel. Wieke Haarsma maakte het ook bont: voor
de tweede opeenvolgende keer werd ze winnaar in
de A-klasse! Een uitgebreider verslag en ook leuke
foto s e
eer i for atie is te i de op de er ieu de e site bcdenostalgie.nl. Ook is
iljarte d Oude irdu te i de op fa e ook o der Biljart lu De Nostalgie
Oude irdu . Like de pagi a e lijf op de hoogte a alle i s e outs a de iljarterij i
Oudemirdum! Enne, nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!
Theater in het Grand Café
Maar er is meer te beleven: Live muziek, groepsuitjes en -buffetten, vergaderingen,
borrelen, heerlijk eten en drinken, en nu ook theater! Op zaterdag 14 maart speelt Tryater
de sho Trije “usters oori het gezellige restaurant. Er is slechts plek voor 40 personen,
dus wil je erbij zijn bestel dan snel kaartjes en beleef een intieme voorstelling in een setting
die we in Oudemirdum niet heel veel zien... Ook mogelijk in combinatie met een heerlijk 3gangen diner! Check de website grandcafedenostalgie.nl voor meer informatie. Later dit jaar
(zaterdag 9 mei) speelt dé Friese troubadour Gurbe Douwstra zijn solo-liedjesprogramma
Te Plak . Dit ordt ee erg persoo lijk progra
a et eel ieu e liedjes, ooie
anekdotes en boeiende verhalen. Voor de liefhebber een prachtige kans om dit mee te
beleven. U ziet het, er is altijd iets te beleven in Grand Café de Nostalgie!

De leden van de plantenwerkgroep van het
Instituut Voor Natuureducatie (IVN), Baukje
Miedema en Ria Brouwer, hebben heel
zorgvuldig de winterbloeiers in Oudemirdum
in kaart gebracht. De top drie uit Straatgras,
Madeliefje en Vogelmuur. Een goed herstel
na de daling van vorig jaar. Ruud Oudega
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Uit in MFC it Klif
Hallo lezers, het nieuwe jaar is al weer een paar weken onderweg en nog even dan zitten we
al weer in het voorjaar en dus al weer in het tweede deel van het seizoen voor de
binnensporten, Volleybal, Turnen, Steps, Klaverjassen, Dammen, Biljarten Ook zijn de
voorbereidingen voor toneel al weer in volle gang , de voorstellingen zijn op zaterdag 21
maart , zondag 22 maart matinee en zaterdag 28 maart. We gaan natuurlijk voor 3 keer een
volle zaal en een fijne voorstelling, de toneelvereniging doet er in ieder geval heel erg zijn
best voor.
Bij ons snackpunt kunt u terecht voor de warme gemakkelijke hap ( zie de site voor de
openingstijden) en natuurlijk verwelkomen wij u ook graag om bij ons uw verjaardag of
jubileum te vieren, mocht u het toch liever thuis of op een andere locatie plaats laten
i de da ku e ij als Akse s Cateri g dit feest je geheel oor u erzorge . Loop
daarvoor gewoon eens naar binnen of bel geheel vrijblijvend met het 06 nummer hieronder
vermeld. Wij zien u graag binnenkort in het MFC.
Uw gastheren Geert en Henk 0514571424 / 0645424507
MFC activiteiten voor op de kalender
03 maart
15.30-17.30
Bernepraat
09 maart
20.00 uur
Leden vergadering Begrafenisvereniging
10 maart
20.00 uur
Dammen
14 maart
19.30 uur
Ouwe Rammers
16 maart
20.00 uur
Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang
17 maart
20.00 uur
Dammen
20 maart
P.C.O.B.
21 maart
20.00 uur
Toneel
22 maart
15.00 uur
Toneel
24 maart
20.00 uur
Dammen
27 maart
10.00 uur
Koffiedrinken
28 maart
20.00 uur
Toneel
31 maart
20.00 uur
Dammen
31maart
Klaverjassen (laatste keer)
07 april
15.30-17.30
Bernepraat
07 april
20.00 uur
Dammen
14 april
20.00 uur
Dammen
18 april
19.30 uur
Ouwe Rammers
27 april
Koningsdag
16 mei
19.30 uur
Ouwe Rammers
Wekelijks activiteiten
Dinsdag
08.00-08.30
08.30-09.30
11.00-11.30
13.30-14.30
Woensdag
10.00
14.00
Donderdag
10.30-11.00
11.00-12.00
Vrijdag
11.00-11.30

Bloedprikken
Huisarts Balk
Huisarts Koudum/Wijckel
Huisarts Bakhuizen
Wandelgroep Buurtzorg
Soos (klaverjassen, sjoelen & kaarten)
Bloedprikken
Huisarts Bakhuizen
29
Huisarts Koudum/Wijckel
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De Wâlikker klapt uit de school…
Leerlingenraad
De leerlingenraad vroeg aandacht voor de netten van de voetbaldoeltjes op het plein. Van
één van de doeltjes was het net al een paar jaar helemaal stuk. Er is een nieuw net besteld
en een aantal jongens van groep 8 hebben conciërge Geert geholpen met het vastmaken
van het net. Daarna zijn ze alle groepen langsgegaan om te vragen zuinig om te gaan met de
netten en elkaar er op aan te spreken als dat per ongeluk toch niet gebeurt. Ook na
schooltijd. Het resultaat mag er zijn!
De keuze is reuze
De maand januari staat in het teken van doe-dagen en open dagen bij het voortgezet
onderwijs voor de kinderen van groep 8. Zo zijn ze bij het CSG Bogerman in Balk, Koudum en
Sneek geweest en ook werd RSG Alvinus Magister Sneek bezocht, net als het Nordwin
College Sneek en het Marne College in Bolsward. Soms speelt bij het maken van de keuze
ook mee of je op de fiets gaat of met de bus. In alle gevallen is het best moeilijk om de
keuze te maken voor de komende schooljaren en het is natuurlijk best spannend om na de
zomervakantie opnieuw te beginnen op een nieuwe school. Het kiezen van het juiste niveau
wordt bepaald door de afgelopen jaren op de basisschool, de uitslagen van de CITO- en
eindtoets en advies van de leerkracht. De richtingen waarvoor gekozen kan worden zijn;
VMBO, Havo en VWO (Atheneum of Gymnasium). Eind februari hebben de kinderen een
eindgesprek met hun ouders en de leerkracht van groep 8. Tijdens dit gesprek wordt de
definitieve keuze gemaakt voor de school en het niveau.

100 jaar CBS De Wâlikker
Op 1 maart 2021 bestaat onze school precies 100 jaar en dat gaan we vieren. Onlangs
hebben delegaties van Dorpsbelangen, Ouderbetrokkenheid 3.0 en Ouderraad om tafel
gezeten om een eerste keer te brainstormen over activiteiten en een reünie. Omdat zoiets
organiseren veel enthousiaste handjes vraagt, roepen wij hierbij iedereen op, die mee zou
willen organiseren en/of helpen om zich aan te melden.
Vele handen maken licht werk! Meldt u aan door een
mail te sturen naar walikker@nijegaast.nl. Samen
maken we er een mooi feest van!
Hartelijke groeten van Esther Hylkema en Anja de Jong
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In de spotlight: Aardpeer
Goede vervanger voor: Aardappels, andere knolsoorten
Wat is het?
Is een echte wintergroente. De kleur kan verschillen van lichtbruin, wit, rood en paars tot
violet. De knol is rijk aan vitamines en vezels. Daarnaast bevat aardpeer veel inuline, wat
onderdeel is van de koolhydraten.
Waar is het goed voor?
Voor mensen met bloedarmoede is deze groente geschikt omdat er veel ijzer in zit.
Daarnaast stimuleert het een goede darmflora en het vermindert obstipatie. Daarnaast is
het voor diabetes patiënten handig, omdat dit minder belastend is. Een biologische
aardpeer kun je met schil eten en verhoogt de voedzaamheid.
Wat kun je ermee?
- Heerlijke aardpeerfrietjes of -schijfjes
- Aardpeersoep
Recept: Gebakken aardpeerschijfjes
Wat je nodig hebt:
- 300 gr aardperen
- 2 tl kerriepoeder
- 1 el kokosolie om in te bakken
Hoe je het maakt:
1. Was de biologische aardperen.
2. Snijd de aardperen in schijfjes.
3. Bak in 1 el kokosvet met 2 tl kerriepoeder.
4. Wacht tot het krokant wordt en bon appetit!
Tot de volgende keer!
Conny Hibma | Orthomoleculair Patissier
Ontdek hoe je heerlijke lekkernijen maakt vrij van geraf. suikers, gluten en lactose!
info@conjes-patisserie.nl | www.conjes-patisserie.nl | www.receptenblik.nl | @ConjesPatisserie
Rachel Hibma | Toegepaste Psycholoog & Orthomoleculair Therapeut
Informeert, inspireert en motiveert naar een gezonder, fitter & energieker leefstijl!
info@foodyourthought.nl | www.foodyourthought.nl | @FoodYourThought.nl
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Cool Moves Volleybal SV NOK
Volleybal is niet de makkelijkste sport om te leren. Om die reden heeft de
Nevobo speciaal voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar het Cool Moves
Volley bedacht. Via de zes CMV-niveaus leren kinderen stap voor stap, op
een speelse manier, alle volleybaltechnieken. Elk niveau komt er weer een
techniek bij.
Op dit moment hebben wij 16 jeugdleden
verdeeld over 3 teams, zoveel leden hebben
wij nog nooit gehad in de CMV bij NOK!
NOK 1 en 2 spelen niveau 5. Deze meiden
spelen al het complete spelletje volleybal.
Wat dit niveau een uitdaging maakt is het 3x
overspelen, Als ze dit doen krijgen ze een
bonuspunt! In NOK 1 spelen: Sjan,
Ammarins, Yldou en Margriet. In NOK 2
spelen: Lieke, Sinne, Femke, Rixt en Eline.
(op de foto ontbreken Judith de Vries en Femke de
Kleine)

Dan hebben we nog NOK 3, Een groot gedeelte van
deze meiden is pas dit jaar gestart met volleybal maar
ze spelen al niveau 3! De stap van Niveau 2-3 is best
groot aangezien niveau 2 eigenlijk alleen nog maar
gooien/vangen is maar in niveau 3 wordt er al 1 bal
getoetst (onderhands gespeeld). Ook leren ze de
opslag en bovenhands spelen. Als de bal bovenhands
gespeeld wordt over het net en het scoort krijgen ze
een bonuspunt. De meiden die hier bij spelen zijn:
Femke, Silke, Judith, Fenna, Sanne, Mirthe en Amber.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe jeugdleden
dus lijkt het je leuk en ben je tussen de 7 en 12
jaar? Kom dan eens langs in het MFC in
Oudemirdum op dinsdag tussen 17.00 uur 19.00 uur. Volleybal is niet alleen maar voor
meisjes, ook jongens mogen zich aanmelden!
Ook zijn we voor het volgende jaar op zoek naar
nieuwe CMV trainers. Helaas stoppen Anna &
Douwe ermee. Dus wie dit leuk lijkt, neem
contact op met Yke v/d Wal of Anna Stegenga
mailadres: svnokvolleybal@gmail.vom
Koningin van de opslag dit jaar is Mirthe Bandstra!

Groetjes, Jeugdbestuur NOK afdeling Volleybal
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Kliflafjes
Jolderdebolder… Er liggen diverse mooie
bossen rond ons fijne dorpje. Allemaal
met hun eigen DNA, zoals een vijver, een
mooi slootjes-stelsel of een steenkist.
Maar één van deze bossen beschouw ik
toch wel als het huiskamerbos, het
familiebos van Oudemirdum: Het
Jolderenbos!
Ik kwam er met mijn zoons, die er heerlijk
los gingen met hutten bouwen en
sneupen in de natuur. Ik kwam er met de
hondjes, die er zorgeloos konden
snuffelen en er duizenden stokken
apporteerden! Ik kwam er voor mijn
werk, als de lieve jeugd het Jolderen weer
eens schade had toegebracht door het
crossen met hun motoren of zelfs
tractoren(!). Ik controleerde er ook
perso e auto s met van binnenuit
beslagen ruiten in het weekend.
Want er zijn vast en zeker
Oudemirdumers verwekt in ons mooie
dorpsbos! (Vaak gaven ouders die
kinderen voornamen met Jo of Jol erin, als
verwijzing naar het bos!)

soms je nek bijna over brak in een brede
vlakke betonslinger waar alle fietsers,
skeeleraars en rollator-tijgers erg blij mee
zullen zijn!
Toch hoorde ik uit betrouwbare bron dat
de aannemer die de klus geklaard heeft in
de onderlaag van het pad tónnen
bouwpuin heeft gestort!! Verontreinigt
sloopafval van steen-en betonpuin, met
onder andere plastic!
Ik wilde dat eerst wel eens met eigen
ogen zien voordat ik het kon geloven en
ging er kijken voordat de bermen waren
afgewerkt.
En ja hoor....langs de randen lag veel
bouwpuin-sloopafval en zie je onder
andere stukjes wit elektriciteitsbuis langs
het hele pad!
Ik ben verdrietig weer naar huis gegaan
omdat ik niet snapte waarom iemand
bouwafval, wat je nergens kwijt kunt
zonder bijbetalen, dumpt in een mooi
stuk natuur.
Je kunt dus niet scherp genoeg zijn op dit
soort e ter e die niks met Gaasterlân
hebben maar wél erg gek zijn op hun
portemonnee!! Dát zie je maar weer!!
En ach...ons Jolderenbos zal de rug wel
weer rechten!

In het Jolderenbos vind je ook de
Gaaikemabank. Het cadeau van een
dankbare gemeenschap aan hun
toenmalige burgemeester! Als je daar zit
heb je al het goede van Fryslân, in één
blik! De luchten, de zee, de vergezichten,
de geuren, de greiden, de glooiingen, de
wind en dat allemaal gratis en lekker
leunend tegen het bos met een eeuwig
concert van alle vogels!
Je komt bij die bank door zelf je pad te
kiezen, langs modderige kleine
looppaadjes, maar je komt er ook door
het fietspad te volgen.

Als je als bos alle aanslagen uit het
verleden overleeft, dan kan dit er ook nog
wel bij... Maar blijf vooral wél netjes je
afval meenemen naar huis, als je de hond
uitlaat, als je er fietst, als je op het
Gaaikemabankje zit of nadat je de
beslagen autoruiten weer hebt
drooggemaakt!

En dat fietspad, dát is onlangs flink onder
handen genomen. Het is getransformeerd
van een hobbelig asfaltpaadje waar je

Beste maar weer!!!! HL
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Voorjaarsconcert Sjongkoar EigenWize
Zondagmiddag 26 april heten we u van harte
welkom op het voorjaarsconcert van Sjongkoar
EigenWize in de Fonteinkerk te Oudemirdum.
Het concert begint om 15.00 en de toegang is
gratis. In de pauze kunt u genieten van een
drankje en een hapje en is er volop gelegenheid
om elkaar te ontmoeten. Zoals gebruikelijk
hebben we weer enkele gasten uitgenodigd die zowel solo als samen met het koor zullen
optreden. Het zijn Geartsje Zwerver en Douwe Kuipers. Al met al belooft het weer een
boeiend optreden te worden Sjongkoar EigenWize is in 1998 opgericht door enkele zangers
uit Nijemardum en Aldemardum. Enkele bekende namen uit die begintijd zijn Jan Zwerver,
Irene en Jan Wevers, Gerrie Muizelaar, Brûnsje Muizelaar, Johannes Haga en Antje Smink.
Het koor telt 36 leden en staat
sinds 15 jaar onder leiding van
Jannie Kramer uit Koudum, ook
bekend als dirigent van Majim.
Het koor wordt op de piano
begeleid door Esther de Jong uit
Balk die ook verbonden is aan het
kinderkoor Prelude. Ons koor kan
enige versterking gebruiken
vooral bij de bassen en tenoren.
Mocht u na afloop van het
concert belangstelling hebben dan
bent u van harte welkom op een
van onze repetities. U kunt
hiervoor contact opnemen met
Tineke de Jong (0514571653) of
Henk Buitenkamp (0514572388)
of met andere koorleden.

Ouderenuitje april 2020
Op dinsdag 21 april 2020 organiseert de VOB weer een ouderenuitje. Deze keer wordt u
ontvangen in het MFC voor een kopje koffie en een lekkernij. Vervolgens zullen we het
museum Mar & Klif bezoeken om de tentoonstelling bij te wonen. Deze bijzondere
tentoonstelling gaat over de Tweede Wereldoorlog. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd. Afsluitend zal er in het MFC een heerlijk stamppotbuffet worden
gereserveerd.
Programma:

15.00 uur MFC te Oudemirdum
16.00 bezoek aan museum Mar & Klif
18.00 diner

U kunt zich aanmelden via telefoonnummer 0633093220 of via de aanmeldingslijst die bij
Bakkerij T ij stra ligt. De eige ijdrage is € .-.
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Van het MFC Bestuur
Kinderfysiotherapie
De zorgruimte binnen het MFC heeft een belangrijke functie. Sinds februari hebben we
wederom weer een nieuwe huurster voor deze ruimte. Namelijk Tineke Zuiderbaan. Zij doet
kinderfysio en is verbonden aan de praktijk FYSIOTHERAPIE DE MARREN . We zijn hier heel
blij mee. Welkom Tineke en een heel fijne tijd binnen onze muren.
Wachtkamer zorgafdeling
Verder willen we de wachtkamer in de zorgruimte voorzien van een goede
luidsprekerinstallatie. Hiermee kunnen we deze ruimte met muziek wat sfeervoller maken.
Maar we hebben ook ervaren dat op hele rustige momenten ook wel eens wat geluid
doordringt vanuit de behandelkamers. Hoewel hier tijdens de bouw juist wel speciale, voor
dit doel dubbel geïsoleerde deuren, voor zijn geplaatst, blijkt in de praktijk dat deze deuren
niet altijd alle geluid weren. Met deze luidspreker set verwachten we hier weer een goede
stap in te maken, zodat privacy nog beter gewaarborgd wordt.
Vrijwilligers en gebruikers
Verder hebben we op 29 februari weer een gezellige avond georganiseerd gehad voor alle
vrijwilligers en hun partners, die gekoppeld zijn aan het MFC. Onze pachters familie heeft dit
verzorgd. Dat doen we elk jaar met de vrijwilligers die het achterliggende jaar wat voor het
MFC hebben betekend. Onze gastvrije pachters, de familie Akse, regelen namelijk
hoofdzakelijk het horecagedeelte in ons prachtige MFC. Daarnaast zijn er altijd zaken en
klussen die nog op een andere manier gedaan moeten worden. Denk bv aan sleutelbeheer,
onderhoudsklussen, het regelen van sportfaciliteiten, invulling van de zorgruimten, het
organiseren van diverse activiteiten, (grote) schoonmaak, het ondersteunen van de pachter,
het MFC besturen etc., et . …. Dat doen we met vrijwilligers. Soms doet een vrijwilliger het
ene jaar wat meer dan het andere, maar voor ons als bestuur is het heel fijn dat we altijd
terug kunnen vallen op een groep mensen die ook en warm vrijwilligers hart voor het MFC
hebben. Zonder vrijwilligers zou het MFC nooit kunnen draaien. Daarom als tegenprestatie
zo leuk e gezellig o t oeti gs o e t oor deze groep.
Daarnaast hebben we op de 4e maandag in maart altijd een overleg met alle gebruikers van
het MFC. Het gebruikersoverleg is met name de plek waarin wij als MFC bestuur/
beheerders, tezamen met alle gebruikersgroepen, ervaringen kunnen delen, waarmee we
allemaal ons voordeel kunnen doen. Vanzelfsprekend is het gebruikersoverleg niet de enige
mogelijkheid om met het bestuur in contact te komen. Is er wat, of wil je wat delen met het
MFC, dan geldt dit natuurlijk ook naast alle gebruikers ook voor alle inwoners uit ons dorp.
Schroom dan nooit om even aan de bel te trekken. Immers, het dorpshuis/MFC staat er niet
voor ons, maar juist voor jullie.
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het MFC het sociale en sportieve middelpunt blijft in
ons dorp.
Met de vriendelijke groeten
Namens het MFC bestuur, Coert Winkel
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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

Sânpaad “it Achterom” sa at it wie oant 1973.

+/- 1965 Hjir komt “it Achterom” út op de Marderhoek by it hûs wer at no Johannes
en Agnes Haga wenje.

2020

+/- 1970 Op dizze foto sjocht men links noch in stikje
fan it âlde sânpaad “it Achterom”. Yn it midden stiet in
wyt húske wer at no Jan en Gerry Muizelaar wenje en
rjochts it âlde lokaal.
Foto en tekst: Rommert
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