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Van de Bestuurstafel
Inmiddels is hier alweer de 2de uitgave van It Pompeblêd in 2017. Wat
gaat de tijd toch snel. Er is niet heel veel nieuws, o.a. een kort verslagje
van de jaarvergadering en let even op de wijkschouw, misschien heeft u
een locatie die even bezocht moet worden.
Officieel
Anke Heemskerk is vanaf de jaarvergadering, waar de leden haar met
unanieme stem hebben aangenomen, officieel bestuurslid. Ze neemt de
penningen voor haar rekening zoals u inmiddels al weet. We zijn erg
blij met haar!
Ledenvergadering
20 maart jongstleden hadden we de jaarvergadering voor alle leden,
deze keer in ons dorpshuis ‘It Klif’. De opkomst was mooi en ook onze
‘vaste’ gasten waren aanwezig: de heer Veltman (wethouder), de heer
Hebing (wijkagent), de heer Knobbe (dorpencoördinator) en de heer
Zijlstra (wijkbeheerder). Het was een avond zonder de gebruikelijke
verloting, maar met een prachtige diapresentatie met toelichtingen van
Piet Pietersma. Piet toonde ons een aantal oude dia’s uit de enorme
voorraad foto’s genomen door Dommy Visser.
Agent Hebing roept een ieder op die in het bezit is van een
beveiligingscamera deze op te geven bij de politie, daar de politie
gebruik kan maken van die beelden. Meer info hierover op
www.politie.nl en dan kijken bij ‘Camera in beeld’.
De heer Knobbe brengt het fenomeen ‘Culturele Hoofdstad’ onder de
aandacht. Het gaat onze hele provincie aan en hij benadrukt dat er voor
initiatieven welke hier mee van doen hebben, een tegemoetkoming in de
kosten beschikbaar is van de gemeente. Ook voor inwoners initiatieven
is er een potje.
Koningsdag
Koningsdag was gezellig! De optocht ging door ondanks de regen, met
daarna een geslaagd matinee met live muziek. Het was lekker druk in
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het dorpshuis. Met ‘s middags en ‘s avonds het tentfeest op de Brink
was deze dag een zeer geslaagde feestdag!
Wijkschouw
Op dinsdagmiddag 13 juni om 15.00 uur is weer de jaarlijkse
wijkschouw. Mocht u iets hebben voor de schouw, meld het dan even
via secretariaat@oudemirdum.nl.
Verkeerssituaties
Bij de ingang van Oudemirdum (Jolderenbos) is belijning op de weg
aangebracht. We hopen dat het helpt om auto’s af te remmen en dat het
de veiligheid van de Jan Schotanuswei richting de school ten goede
komt! Er wordt daar namelijk soms flink hard gereden en we willen op
die weg graag meer veiligheid creëren, voornamelijk voor de (vele)
kinderen die daar lopen en spelen. Helaas waren een echte drempel of
een wegversmalling niet mogelijk. Bij het dorpshuis is een voetpad
gerealiseerd naar de gym. Ook dit ter vergroting van de veiligheid van
onze voetgangertjes.
Monument bij de Hege Gerzen
Het zou heel goed kunnen dat u dit hebt gezien op het NOS journaal!
Dinsdagmiddag 2 mei was er op de Hege Gerzen, in het bijzijn van
leden van de Poolse ambassade en kinderen van basisscholen uit de
buurt, een officiële onthulling van een prachtig monument.
Dit monument is geplaatst ter nagedachtenis aan de Poolse bemanning
van het geborgen vliegtuig. Ook werd er een boek gepresenteerd over
de berging van de Vickers Wellington en een eerste exemplaar werd
aangeboden aan majoor Arie Kappert, oud stafofficier vliegtuigberging.
Het was een interessante middag met nog een informele nazit.
Dit was het weer, we hopen dat ook deze editie van het Pompeblêd weer
met veel plezier wordt gelezen!
We wensen u allen een mooie zomer toe.
Groeten van het bestuur van Plaatselijk Belang Oudemirdum
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Koningsdag 2017 Oudemirdum
Even leek het erop dat we weleens de meest saaie Koningsdag ever
gingen meemaken. De
Oranjevereniging is
helaas bezig met z’n
laatste jaar, maar het lijkt
erop dat er in de toekomst
weer wat aan zit komen
qua nieuwe mensen in
een nieuwe structuur met
oude en nieuwe ideeën en
initiatieven. Gelukkig
maar!
Een commissie van wijze(n) (vrouwen) heeft de handschoen opgepakt
en diverse activiteiten georganiseerd. 27 april begon om 10:00 uur met
een feestelijke optocht. En Oudemirdum heeft zich van zijn beste kant
laten zien! Bijna 15 attracties in de vorm van (kleine) wagens, lopers,
fietsers, enzovoort deden mee en zorgden voor een stoet die zeker de
moeite waard was om te bekijken. Ondanks het koude weer en op het
laatst een venijnige spat regen, stond er een hoop publiek in de straten.
Uiteindelijk wonnen The Garbage Girls de eerste prijs, vlak voor de
aandoenlijke Westra’s die graag lieten zien hoe je nu écht een koe moet
melken.
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Vanaf half elf was het ouderwets matinee in MFC It Klif en konden de
echte diehards hun eerste biertje nuttigen. Er was muziek van
troubadour Jan Nota en voor de kinderen was er ook genoeg te doen.
Ponyrijden, stoepkrijt, een grote zandbak en binnen stond de grote
rodeostier klaar om bereden te worden. Tot zo’n half drie ’s middags
was het goed toeven in het dorpshuis. In de tussentijd maakte men zich
op de Brink klaar voor het jaarlijkse Brinkfest. Met de Bountyhunters
(o.a. Johannes Rypma) en De Doelleazen was er weer muziek om in te
lijsten. Het geheel werd ondersteund door DJ Nicky Lorenzo. Het
Brinkfest was weer erg gezellig en lijkt steeds populairder te worden.
Geschat werd dat er rond de 400 bezoekers aanwezig waren. Ook de
(oudere) jeugd
uit omringende
dorpen weet
Oudemirdum
nog steeds te
vinden op
Koningsdag.
Gelukkig
kunnen we deze
traditie in ere
houden. En
hoewel het
heroïsche
vijverfeest er
niet meer is; de
verwarmde tent
op
De Brink lijkt
het perfecte
alternatief voor
de toekomst!
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Activiteiten Commissie Oudemirdum
Ook dit jaar heeft de ACO weer een veelzijdig programma
samengesteld. Naar ons idee voor elk wat wils én ook de kinderen zijn
niet vergeten. Zo hebben we een avond verzorgd door de oudere jeugd
én het kuipjesteken. We hopen op prachtig weer zodat we volop kunnen
genieten.
29 juli
2 aug
5 aug
9 aug
12 aug
16 aug
19 aug

Optreden “De Hitsingers” (met Jacob Dijkstra de blonde
helft van “Die Twa”)
Kuipjesteken met Disco Silver
Optreden “De Makkumer Bluesbrothers”
Kinderavond verzorgd door de oudere jeugd van
Oudemirdum
Vanaf 17 uur straatartiesten en ’s avonds muziek uit de
jaren ‘70/’80
Optreden shantykoor “De Compagnonsvaarders” i.s.m.
“De Hofkesjongers” uit Koudum
De Friese avond met o.a. Gurbe Douwstra

En uiteraard op de zaterdagen de zomermarkten.
We zien jullie graag op de Brink deze zomer. Tot dan!
Activiteiten Commissie Oudemirdum
-------------------------Na 35 jaar
trouwe dienst als
afhaalpunt van
medicijnen hebben
Aagje en Piet
Klompmaker
besloten te stoppen.
Namens
Oudemirdum
hartelijk dank!
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Voor de onthulling van het monument op de Hege Gerzen…
Door: Jacob Breimer, Oudemirdum
Als kaderlid en verbindingsofficier ben ik samen met mijn dochter Leah
aan boord van de Roermond
van het Zeekadetkorps te
Lemmer. Een mijnenveger uit
1953 is ons drijvende clubhuis.
47 meter lang en gemaakt van
aluminium en houten romp.
Door de gemeente DFM en de
aannemer Leemans
Specialwerken is het Korps
gevraagd om ondersteuning te
leveren op het gebied van
logistiek en bewaking.
In de laatste week van schoolvakantie 2016 stap ik samen met Leah aan
boord: 40 ton water bunkeren en daarna nog 6000 liter diesel en nog
eens 200 liter smeerolie. Dan moet het proviand nog aan boord, bergen
eten ergens weg zien te stouwen. Maar om voor 4 weken lang ook nog
eens de lunch te verzorgen voor de bergers, was toch te weinig ruimte
om alles in één keer mee te nemen. Dus nu op zoek naar een locatie die
wat dichterbij is dan de thuishaven te Lemmer. Daar ik het dichtste in
de buurt van de locatie woon werd mij gevraagd of er eventueel wat
dichterbij een alternatief was om aan wal te kunnen gaan om te
bevoorraden. Mijn voorstel was om contact op te nemen met de Hege
Gerzen en dat is het dan ook geworden. Sjerp Jaarsma vond het heel erg
leuk om hier medewerking aan te verlenen.
Dan dus op pad naar de bergingslocatie op het IJsselmeer, 5 km ten
zuiden van Oudemirdum. Daar was met damwanden een bak gemaakt
rondom het vliegtuigwrak. Het anker uitgeworpen en de wacht gaan
houden. GPS ingesteld tegen afdrijven, radar aan, uitluisteren marifoon.
De aan boord aanwezige bemanning had er het maar druk mee.
Het gebied was afgezet met grote gele tonnen, en rood/witte borden
daar bovenop. Maar veel mensen op het water hebben geen idee wat dat
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inhoudt. We hebben een heleboel mensen er op moeten wijzen dat dit
een gebied is waar je, in verband met de veiligheid, niet in mag varen.
De meest duidelijke was een zeer prominente schaatser die met zijn
zeilboot bijna bovenop de bak voer omdat hij beneden koffie zat te
drinken en op auto pilot aan het varen was.
Er waren nog wel meer spannende momenten: Een mega onweersbui
die via Almere, Lelystad, Urk en Lemmer om ons heen trok, ik heb de
wacht gehouden op de brug terwijl de jeugd in hun dagverblijf met de
bingo bezig was, die hebben er (gelukkig) niets van gemerkt. Tijdens de
weekenden was er ook jeugd aan boord en die moeten maandag weer
naar school. Maar dan zit je zondag middag met ruim windkracht 8 wel
even te kijken hoe we ze weer aan wal krijgen in Oudemirdum. Dan de
meteo goed in de gaten houden. Gelukkig zagen we een wat rustiger
moment aankomen in de storm, dat we gebruikt hebben. Dus iedereen
snel zijn spullen laten pakken en eerder naar huis gegaan. Het ging
echter nog wel aardig tekeer, we
hebben het niet droog gehouden.
We waren allemaal behoorlijk nat
bij de aankomst op de Hege
Gerzen.
15 september aan boord, dit keer
zonder kinderen, vandaag zullen de
bommen onschadelijk gemaakt
worden. Er werd geen enkel risico
genomen. Het schip werd weer
versleept omdat we toch te dicht in
de buurt lagen. Ik had weer wacht
op de brug. Drie doffe klappen en
het was klaar. 16 september hebben
de kinderen een rondleiding gehad
bij de bak en op het werkschip.
Dan nog even wandelen over de bodem van het IJsselmeer een hele
aparte ervaring. 19 september de FLY BY en dan met de hele handel
weer terug naar Lemmer. Het was voor ons een prachtige ervaring om
aan deze unieke berging deel te mogen nemen.
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Middenstandsuitje: save the date!
Het duurt nog even, maar voor je het weet zijn we de zomervakantie al
weer doorgevlogen… Maar niet getreurd, direct daar achteraan komt
één van de hoogtepunten voor ondernemend Oudemirdum: Het
jaarlijkse middenstandsuitje. Een middag vol spanning, avontuur,
gezelligheid, netwerken en natuurlijk lekker eten en drinken met je
dorpsgenoten. Wat gaan we doen? Dat is natuurlijk nog een verrassing!
Maar de datum is al wel bekend: WOENSDAG 6 SEPTEMBER
De officiële uitnodiging met daarop alle details hoe je je kan opgeven
voor dit spektakel valt nog in de bus, maar zet het vast in de agenda.
Wij hebben een adressenlijst die door de jaren heen steeds aangepast
wordt. Maar natuurlijk weten wij ook niet alles en het kan best zijn dat
niet alle bedrijven uit Oudemirdum daar op staan. Het zijn er ook zo
veel! Geweldig natuurlijk dat er zo veel bedrijvigheid in ons mooie dorp
is. Maar mocht je nou denken: ik heb een bedrijf, groot of klein dat
maakt natuurlijk niks uit, maar de voorgaande jaren nooit een
uitnodiging gehad, mail, app of bel via onderstaande nummers of mail.
We zetten je op de lijst en dan komt het helemaal goed! We hopen
natuurlijk op een geweldige opkomst, prachtig weer en een dag om
nooit te vergeten! Wij zullen daarvoor eerst nog even aan de slag, jullie
horen van ons!
Groeten van Anke Oostendorp en Hanneke Westra
anke_oost@hotmail.com of 06-28949495
hanneke.westra@betonpleats.nl of 06-83440240
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Wist u dat?
- Yde Kuipers een echte ‘verbouw’ koning is?
- Hij afgelopen februari te zien was in het programma “Nederland
verbouwt”?
- Dne Nostalgie van eigenaar is veranderd?
- Hylke Bandstra hoopt dat de gezelligheid nog lang niet verdwijnt op
de Brink?
- Kroegbaas Fopje de Jong hielendal yn har nopjes is yn de Nostalgie?
It liket wol nostalgie (al is it dan 1 strjitte fierder)
- Wij zeker zijn van weer vele gezellige momenten op de Brink?
- Dit al het geval was op 27 april?
- Er maar liefst 3 bibliotheken zijn in Oudemirdum?
- Op de Hege Gerzen, de Wâlikker en bij
Lekker Makkelijk boeken kunnen
worden geleend?
- Het weer een ontzettende gezellige
(gekken) boel was bij Brinkfest?
- Ook de optocht wederom dit jaar klein
maar een groot succes was?
- Nynke, Emma en Noa er met de eerste
prijs vandoor gingen?
- Deze optocht door enthousiaste standins van de oranjevereniging tot stand
kwam?
- De playbackshow ook dit jaar weer een
spetterend en swingend geheel was? Met maar liefst 25 acts. Een
geweldige
avond voor jong en oud!
- Door de Gaasterlandse wandeltocht
de Brink 2500 fanatieke wandelaars zag
op zondag 7 mei.
- Klaas Schotanus weer naar ons cluppie
terugkeert na de zomer stop?
- Het aantal deelnemers aan de 1000-ogen WhatsApp inmiddels de 100
is gepasseerd. Wil je ook deelnemen? Stuur dit verzoek dan via een
WhatsApp berichtje naar 0651632615.

14

15

16

Kleurplaat
Deze keer werden de kleurplaten
ingeleverd bij Lekker Makkelijk
Hamstra. De volgende inzenders
mogen daar een prijs op halen:
Alissa Jaarsma
Matthijs de Vries
Gerdine Boonstra
De kleurplaat uit dit zomernummer
kun je inleveren bij Bakkerij
Twijnstra. De kleurplaat vind je in
het midden van dit Pompeblêd.
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Vogelleven in de Bûtendyk
Al meer dan 40 jaar doen wij, in samenwerking met de boeren, aan het
beschermen van weidevogels, de zogenaamde nazorg. Eén van onze
mooiste gebieden is altijd geweest “de Bûtendyk”. In de laatste 15 á 20 jaar
hebben wij het gebied zien veranderen van een paradijs voor weidevogels
tot een gebied waar niet veel meer te beleven valt.
Dieptepunt was wel een jaar of 10 geleden toen wij in de hele
nazorgperiode één nest van de kievit vonden. De meeste percelen in de
Bûtendyk zijn eigendom van het Fryske Gea, alleen Henk de Graaf ligt met
zijn percelen tussen de eigendommen van het Fryske Gea in.
Als het weer het toelaat worden de percelen van het Fryske Gea bemest met
ruige stalmest. Tot half juni komt er dan geen machine meer het land in.
Ook Henk de Graaf beheert zijn land op deze manier.
Natuurorganisaties wijten de achteruitgang van de weidevogelstand vaak
aan de intensivering van de landbouw.
Voor een heleboel gebieden zal dit wel kloppen, echter niet voor de
Bûtendyk. Hier is alleen sprake van extensief beheer. De reden van de
achteruitgang van de weidevogels moet volgens ons gezocht worden in de
predatie. Een bewoonde vossenburcht bij het IJsselmeer is niet echt
bevorderlijk voor een goede weidevogelstand. De grote bomen langs het
IJsselmeer vormen een perfecte uitkijkpost voor roofvogels, kraaien etc.
Blauwe reigers en tegenwoordig ook veel zilverreigers gaan in het voorjaar
op zoek naar weidevogelkuikens.
Grote aantallen
ganzen die steeds
later of helemaal niet
meer vertrekken
vormen ook een
bedreiging.
Weidevogels zitten
daar niet graag
tussen.
Verder zijn er nog
predatoren als marterachtigen, hermelijnen, bunzingen etc. die de nesten
leeghalen zodra de kuikens in het ei zitten. Zelfs de meerkoetnesten in de
Sânfeart worden vaak gepredeerd. Drie jaar geleden vonden wij op een
perceel, in gebruik bij de families Beuckens en Smink op één avond 11
nesten van de kievit. Een aantal legsels was nog niet compleet, dus hebben
wij nog even gewacht met het plaatsen van nestbeschermers.
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Een paar dagen later hoefde dat ook niet meer, alle nesten waren
gepredeerd. Een jaar later hebben we over 4 nesten een nestbeschermer
geplaatst. Een paar dagen later waren 3 van de 4 nestbeschermers
verdwenen.
Een opzichter van het Fryske Gea had ze weggehaald, met als reden: Er
komt geen vee in het land, dus hoeven er ook geen nestbeschermers over de
nesten. Onze uitleg dat wij die dingen als bescherming plaatsen maakte
geen enkele indruk. Overigens kwam alleen het nest onder de enige
overgebleven nestbeschermer uit, de andere nesten werden gepredeerd. In
2016 hebben we in het hele gebied 9 nesten van de kievit gevonden,
waarvan er maar 2 uitgekomen zijn. Ook vonden we 2 nesten van de grutto,
die allebei gepredeerd zijn.
Met vogels als de tureluur en de scholekster gaat het al jaren slecht.
Van deze vogels hebben we de laatste jaren geen nesten gevonden.
Henk de Graaf heeft op eigen initiatief in zijn weiland een plas/drasgebied
aangelegd. Dit is een soort ondiepe vijver met een klein laagje water. Dit
gebied heeft een grote aantrekkingskracht op de vogels. Ze komen er
drinken, baden en voedsel zoeken. Afgelopen jaar werd er zelfs een kluut
met jongen gezien. Inmiddels is er bij het gebied ook een kijkhut geplaatst.
Het is best de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Een andere
vogelsoort die we de laatste jaren in grote aantallen zien is de gele
kwikstaart. Ze zullen er ongetwijfeld ook broeden, alleen hebben wij nog
geen nesten kunnen vinden.
De samenwerking met de boeren die het land in gebruik hebben is altijd
heel goed geweest. Iedereen wil graag meewerken aan een succesvolle
weidevogelpopulatie. Helaas laat de samenwerking met het Fryske Gea
vaak te wensen over. Het verwijderen van nestbeschermers vinden wij nog
steeds een merkwaardige actie voor een natuurbeschermingsorganisatie. De
belofte om de bomen weg te halen is nooit nagekomen, ze staan er nog
steeds. Ook de beloofde nieuwe nazorg vergunning laat al twee jaar op zich
wachten.
Inmiddels is er voor dit gebied een nieuwe opzichter aangesteld.
Wij hopen dat deze meer begrip voor onze argumenten en ideeën heeft,
want ondanks de vaak demotiverende resultaten en het verbod op het eieren
zoeken, gaan wij er ook de komende jaren alles aan doen om de
weidevogels te beschermen.
Het is voor ons een fantastische manier van natuurbeleving.
Jan Muizelaar en Bauke Vlink
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Puzzelcompetitie 2017
Beste puzzelaars, ook in dit nieuwe puzzeljaar zijn bijna alle trouwe
deelnemers weer van de partij. Alvast bedankt hiervoor. We hopen dat de
andere trouwe puzzelaars ook weer mee gaan doen en natuurlijk zijn
nieuwelingen ook van harte welkom. Nog even terug naar het puzzeljaar
2016. Op de ledenvergadering van Plaatselijk Belang hebben we weer een
zestal van jullie blij mogen maken met een prijs. Hierbij de prijswinnaars
van 2016:
Kruiswoordpuzzel:
1. Dhr. D. Walinga
2. Dhr. G. van der Goot
3. Mw. A. Klompmaker - Schakel
Sudoku:
1. Dhr. P. Strikwerda
2. Dhr. P. de Jong
3. Fam. J. Kruitbosch
Verder willen we nog vermelden dat de winterinzending van mevrouw
K. Visser – Folkertsma niet door ons was verwerkt. Hierbij alsnog: zij eindigt
bij de kruiswoordpuzzel ook op 20 punten.
De oplossing van de Lente Kruiswoordpuzzel is ‘OPTREDEN’. Iedere
inzender had het goed. Ook de sudoku was door iedereen juist opgelost. De
Zomer Kruiswoordpuzzel heeft naar goed gebruik ook weer een
puzzelwoord als oplossing en we hebben een pittige Zomer Sudoku
uitgezocht.
Veel puzzelplezier! De redactie.
De stand na de Lente Kruiswoordpuzzel
5 punten
Fam. G. Baukema, Binnenwei 9
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
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Mevr. B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Dhr. en Mevr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. M. Temming - van Tol, Flechtreed 49
Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Dhr. D. Walinga, Gaestwei 17
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
De stand na de Lente Sudoku
1 punt
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9
Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Dhr. en Mevr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
De uitwerking van de sudoku van de afgelopen keer staat op pagina 24.
De nieuwe oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 augustus 2017 bij:
Jelle Twijnstra,
Jan Schotanuswei 9,
8567 LA Oudemirdum.
E-mail: pompebled@oudemirdum.nl
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ZOMERPUZZEL 2017 (5 punten)
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OPLOSSING LENTE SUDOKU
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Lente
Het is nog niet zo ver, maar de tijd komt er aan. Buiten eten, de
barbecue aan een hapje en een drankje. En hopelijk veel zon. Ik heb wat
recepten die bij de zomer horen.
Komkommer in dillesaus
800 gr. komkommers – 1 eetlepel roomboter – 1 bos lente uitjes fijn
gesneden – 1 rode paprika fijn gesneden – sap en geraspte schil van een
citroen – zout en peper – 8 eetlepels soja room of slagroom – 2 eetlepels
droge witte wijn – verse dille. Snijd de komkommer in plakken van
1 cm. Verhit de boter in een pan en voeg de lente uitjes toe. Bak ze al
roerende 5 minuten en voeg de komkommers toe en bak ze 3 min. af en
toe om roeren. Voeg dan room, witte wijn, citroen schil en het sap toe,
wat zout en peper naar smaak. Laat alles 7 min. Pruttelen. Van het vuur
af de dille erdoor. U kan dit zowel warm als koud eten.
Gevulde rettich (4 porties)
2 rettich – 50 gr. roomboter –80 gr. oude kaas – 1 ui snipperen –
1 eetlepel gehakte peterselie – 1 eetlepel geknipte bieslook – halve rode
paprika in blokjes – 2 hard gekookte eieren fijn geprakt – zout peper en
chilipoeder – Citroensap. Schil de rettich snij hem doormidden en hol
hem uit. Roer roomboter zacht en voeg de kaas toe. Roer dan de ui,
peterselie, zout, peper, bieslook paprika, ei, en voeg het fijn gehakte
vruchtvlees van de rettich toe. Breng het op smaak met de chilipoeder
en citroen sap. Vul de rettich en laat het opstijven in de koelkast.
Prei-eieren paté
75 gr. roomboter – 350 gr prei in dunne ringen – 8 hard gekookte eieren
in kleine stukjes gesneden – 2 eetlepels fijn gehakte peterselie –
1 eetlepel mosterd – 1 eetlepel geraspte oude kaas.
Smelt de helft van de boter in een pan. Voeg de prei toe. Stoof dit op
een laag vuur ongeveer 10 minuten. Doe de rest van de boter in de pan
en voeg peterselie en de eieren toe. Roer alles goed door elkaar. Neem
de pan van het vuur en roer kaas en mosterd er door. Doe het mengsel in
een cake vorm en zet het in de koelkast, tot het stevig is. Paté storten en
eten maar.
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Nu wat sapjes
Wortel shake
1 kopje wortel sap – 1 eetlepel honing – 1 kopje appel in blokjes –
1 kopje banaan in schijfjes – 1 kopje yoghurt Alles in de blender en verdelen over 2 glazen….roer er eventueel
gemalen ijs door.
Recept voor 1 glas
1 kopje blauwe bessen – 1 kopje frambozen – een half kopje cider –
alles in de blender in het glas en drinken maar.
Ook met warm weer is water met een smaakje lekker. Lekker en weinig
calorieën. Laat het drankje enkele uren of een nacht in de koelkast
trekken
Rood fruit (erg lekker!)
Blauwe bessen – frambozen – aalbessen
– bramen. Alles wassen en in een glazen
kan of pot doen. Voeg dan wat ijsklonten
toe, en wat takjes munt. Giet er mineraal
water of kraanwater bij. Zet het in de
koelkast en laat het een nachtje staan.
Groene thee citroen en citroen tijm
Laat een zakje groene thee in 400 ml. Water trekken. Laat het afkoelen.
Snij een halve citroen in dunne schijfjes, en doe ze samen met de tijm in
een pot of kan. De ijs klonten erbij en de thee erover gieten. Zet het in
de koelkast. U kan het ook in kleine jampotjes gieten, ieder zijn eigen
potje een rietje erin staat heel feestelijk.
Als laatste de aardbeien – chocolade – noten balletjes (15 stuks)
10 fijn geslagen paranoten en 10 amandelen, ook fijn geslagen. 100 gr.
pure chocolade. Breek chocolade in stukken en smelt het au bain-marie
Doop 15 grote aardbeien in de chocola en dip het in de nootjes. Laat
alles afkoelen en eten maar…
Ik wens u allemaal warme en zonnige zomer! Groet Jetje
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STC DE PREAMKESKOUWERS
PROGRAMMA ZOMERTRAINING
Maandag en donderdag: Conditie- / looptraining. De conditie- /
looptrainingen worden gehouden in de bossen van Oudemirdum van 19.00
– 20.30 uur. Verzamelplaats: Sportvereniging NOK, Oudemirdum. Vanaf
september elke maandag op het korfbalveld van DTG te Wyckel Kosten €
70,00 per seizoen. Start 1e training: 8 mei 2017.
Woensdag: MTB training De MTB trainingen worden gehouden in de
Gaasterlandse bossen van 19.00 – 20.30 uur (helm verplicht)
Verzamelplaats: Sportvereniging NOK, Oudemirdum. Start 1e training:
1 mei 2017 (geen extra kosten).
Zaterdag: Skeelertraining De skeelertrainingen worden gehouden op de
Skeelerbaan van St. Nicolaasga van 10.00 tot +/- 12.00 uur (helm
verplicht). De baan is vanaf 10.30 uur beschikbaar. Kosten baanabonnement € 46,00. Start 1e training: 20 mei 2017.
Voor alle trainingen is basiscontributie € 42,00 (senioren tarief) per seizoen
van toepassing evenals het KNSB waarde pakket van € 7,50 i.v.m.
ongevallenverzekering.
Leeftijd: vanaf 16 jaar. Bij voldoende opgave/deelname is ook
jeugdtraining mogelijk.
Interesse? Kom gerust een keer vrijblijvend meetrainen. Opgave
proeftraining bij Bennie Leenstra, e-mail: bestuur@depreamkeskouwers.nl
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
WWW.DEPREAMKESKOUWERS.NL
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Bericht van de golfclub
Inwoners van Oudemirdum,
Als u langs de Sminkewei wandelt of fietst dan heeft u ze natuurlijk wel
eens bezig gezien. Mensen met stokken, ballen en karren en heeft u zich
vast wel eens afgevraagd: is dat nu leuk dat golfen? Welnu, de Golfclub
Gaasterland heeft een kleine 400 enthousiaste leden en jaarlijks
ontvangen wij een kleine 4.000 gastspelers die graag onze prachtige
baan bezoeken en gebruik maken van de prima voorzieningen in ons
clubgebouw.
Deze zomer viert de Golfclub Gaasterland haar 30-jarig jubileum en het
leek ons een leuk idee om bij deze gelegenheid alle belangstellende
inwoners van Oudemirdum bij ons op de club uit te nodigen. Woensdag
30 augustus 2017 openen wij onze deuren voor de inwoners van
Oudemirdum, onze naaste buren, om eens een kijkje te komen nemen.
We doen ons best om op die woensdagavond een leuk onthaal voor jong
en oud te organiseren. U heeft dan de gelegenheid om te genieten van
de prachtige natuur, u kunt kennismaken met de beginselen van de
golfsport en u kunt eens rustig rondkijken in ons clubhuis. Uw
dorpsgenoten Jacob Breimer en Piet Ensing maken deel uit van de
lustrumcommissie en zij zullen u medio augustus in detail informeren
over het programma van de 30ste augustus. Als u vragen of suggesties
hebt dan kunt u Jacob en/of Piet natuurlijk altijd even aanschieten. Wij
zetten de 30ste augustus onze deuren wijd voor u open en zouden het
leuk vinden als u massaal van deze uitnodiging gebruik maakt.
Graag tot ziens,
Reyer Koudenburg; Voorzitter Golfclub Gaasterland
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Kliflafjes
We zien ze regelmatig: de collectanten!! Lieve medemensen die zich
belangeloos inzetten om "goede-doelen-geld" op te halen.
En dat vaak onder barre omstandigheden! Deze eerste collectanten van
2017 stonden al op 5 januari bij -7 graden Celsius hun verhaaltje af te
steken. In de hoop mij te overtuigen dat hun goede doel toch wel een
paar euro waard is! Zulke lieve schatten stuur ik niet meteen het
(Jolderen)bos in! Maar...er is iets veranderd in collecte-land! Vroeger
trof ik aan de voordeur louter onbaatzuchtige dorpsgenoten. Maar
tegenwoordig komt "de collectant" niet meer solo, maar per twee!
En het zijn vaak geen lieve dorpsgenoten meer, maar onbekende
werkstudenten van 20, 25 jaar. Helaas hebben die geen idee in welke
plaats ze rondhobbelen, laat staan dat ze weten in welke straat ze zijn!
Ik moet "Oudemirdum" en "Lege Leane" namelijk elke keer spellen
voor ze. Geen studenten aardrijkskunde dus! Maar ach...da's allemaal
nog niet zo'n probleem! De grootste verandering zit 'm in de
collectebus. Da's opeens een iPad geworden! Daar typen ze dan
(jaloersmakend snel!) allerlei gegevens over je in, en ze vinken rap een
paar vakjes aan. En dan mag jij het bedrag kiezen. De eerste keren zei ik
in mijn onschuld dat ik dan wel € 2,- zou willen aanvinken. Omdat ik
elke collectant die bereid is z'n vrije tijd op te offeren bij nacht en ontij
€ 2,- meegaf. Maar dát kan dus niet meer! Het minimumbedrag is 6
euro en eenmalig doneren kan ook al niet! "Nee meneer, de iPad
accepteert alleen een machtiging voor onbepaalde tijd. Maar u mag na 3
of 4 maanden gerust weer opzeggen hoor!" Een snelle rekensom leert
dat ik dan € 24,- kwijt ben aan de Hartstichting voordat die opzegging is
verwerkt. Lekker dan! En dan moet het jaar nog beginnen! Alle andere
organen uit ons menselijk lichaam moeten dan nog collecterend
langskomen! Dus tegen de tijd dat de lever- en darmen, de longen, het
bloed, de nieren, de hersenen, de huid en noem maar op geweest zijn
leid ik zelf aan chronische collectanterytus! Ik overweeg nu dus om die
lieve werkstudenten 5 euro cash te geven. Kunnen ze een welverdiend
bakje koffie halen. Daar ziet hun goedbetaalde topmanager van de
betreffende stichting weliswaar niks van. Maar die zorgt wel voor
zichzelf. Dat kunnen ze goed, weet ik. Voor hun eigen topsalaris zetten
ze zich namelijk meestal wel in... met hart en ziel en in hart en nieren...
Oant de folgjende column!! HL
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MFC Nieuws
Elk jaar houdt MFC It Klif een gebruikersoverleg voor vaste
gebruikers. Dit gebruikersoverleg is met name de plek waarin wij als
MFC bestuur en beheerders, tezamen met alle gebruikersgroepen
ervaringen kunnen delen over het multifunctionele gebruik van het
MFC. Daar kunnen we allen ons voordeel mee doen en is bij uitstek ook
even het moment waar we persoonlijke contacten met elkaar hebben.
Zo’n 15 gebruikersgroepen worden dan uitgenodigd. Van scholen tot
EHBO verenging, van NOK-sport tot begrafenisverenging en alles wat
er tussen zit… Altijd een vruchtbaar overleg. Dit overleg, wat dit jaar
plaatsvond op 4 april, kenmerkte zich door het feit dat eigenlijk iedere
gebruikersclub heel tevreden was en er voor ons als bestuur geen
verbeterpunten waren. Dus zou ik zeggen… laten we lekker doorgaan
zo. Met dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen.
Ook hebben we nog een andere bijeenkomst gehad op 21 april
jongstleden. Dat was namelijk het moment dat we als MFC onze
vrijwilligers (en hun partners) in het zonnetje hebben gezet. In mijn
“woordje” naar de vrijwilligers toe, heb ik even ingezoomd op de
“onzichtbaarheid” van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn bij het
MFC. Immers, hoewel het MFC vooral gedraaid wordt door onze
pachterfamilie Akse, zijn er wel degelijk vrijwilligers gekoppeld aan het
reilen en zeilen van het MFC. Denk maar eens aan de onderhoudsploeg,
degene die in de vroege ochtenden de deur opent, schoonmaak,
activiteiten als bingo, hulp bij evenementavonden, tuinonderhoud en het
bijhouden en monitoren van onze energie-opwekkers (zonnepanelen,
warmtepomp). Daarnaast natuurlijk nog ieder die in het bestuur zit. Al
met al hebben we een leuke avond gehad en zijn weer zeer goed
verzorgd door de familie Akse.
Vanuit de “meedenkgroep” hebben jullie binnen het dorp de eerste
resultaten al kunnen zien en beleven. Onze Koningsdag bijvoorbeeld.
Een geweldig geslaagd suc6, opgepakt door een enthousiast nieuw
groepje vrijwilligers. Geweldig… maar er liggen nog een paar ideeën in
de broedschaal. Zo is er geopperd om weer eens te polsen of er voor de
wintermaanden niet weer eens ouderwetse dansles avonden
georganiseerd kunnen worden. Ik zou zeggen, Oudemirdumers en
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omgeving, denk hier eens over na, bespreek dit eens in je familie, je
vriendengroep etc etc… en als er interesse is, neem dan gewoon eens
contact met het MFC op (zie email hieronder).
Een tweede idee is om in de winterperiode binnen de MFC muren eens
weer een eigen Oudemirdumer Ondernemers Beurs te houden. Een
idee wat mij persoonlijk wel zeer aanspreekt. Daarom via dit
Pompeblêd maar een eerste voorzet om eens onder de Ondernemer(s) te
polsen hoe die er zelf over denken. Wanneer je als ondernemers dit wel
ziet zitten, doe dan a.u.b. eens een mailtje naar mij of het MFC. Als je
ideeën hebt, zijn die ook welkom. Als het eerste gevoel goed is, kunnen
we kijken op welke wijze we dit idee dan verder gaan ontwikkelen. Dus
ondernemers, laat je horen! Email coert.winkel@planet.nl of
info@itklif.nl
Met de vriendelijke groet,
Coert Winkel, voorzitter MFC bestuur
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De heer D. Walinga, tipte het volgende vijftig jaar oude berichtje:
Uit het Drijfhout’s Nieuwsblad, voorloper van het Sneeker Nieuwsblad,
verscheen op 5 juli 1934 het volgende bericht:
Oudemirdum
Dat hebben de kabouters gedaan………….Dat er onder de jeugd alhier ook nog
gevoel voor humor is, bleek de vorige week. Bij den heer IJ. Strak had men ’s
avonds een leege wagen op het land naast het hooi laten staan. De volgende
morgen was de wagen tip-tip volgeladen met het daar staande hooi. Men kon
aan alles zien, dat er ‘kenners van het vak’ bezig waren geweest, te meer daar
het ’s avonds ongeveer elf uur plaats zal hebben gehad. Na het bindtouw stevig
te hebben bevestigd, reed de heer Strak dan ook vroolijk huiswaarts, zijn
onbekende helpers dankbaar gedenkend.

Collecte Nederlandse Hartstichting
De jaarlijkse collecte tijdens de
Nationale Hartweek van 3 tot 8
april in Oudemirdum, heeft dit jaar
het mooie bedrag van € 734,59
opgebracht.
Alle collectanten en
gevers hartelijk
bedankt voor dit
mooie resultaat.
Met vriendelijke groet,
Ruurd Hans en Anita de Boer

Collecte Longfonds
De Longfondscollecte is
gehouden in de week van 8 t/m
13 mei in Oudemirdum en Rijs.
Het was ook dit jaar weer een
prachtig resultaat, nl. € 925,04.
Dit bedrag is bijeengehaald door
negentien actieve collectanten.
Heel hartelijk bedankt voor
jullie geweldige inzet!
Maar ook heel hartelijk dank,
namens het longfonds, aan alle
gevers en geefsters.
Zo kan er gewerkt worden aan
een doorbraak in de strijd voor
gezonde longen.
Collecte coördinator,
Janke de Jong-Hoekstra
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Leeuwarden-Fryslân 2018:
doet u ook mee?
In 2018 is Leeuwarden Culturele
Hoofdstad van Europa! Ook binnen
gemeente De Fryske Marren kunt u
hier een steentje aan bijdragen. Dit
door het opzetten van een initiatief
en/of project dat passend is binnen
de doelstellingen van Culturele
Hoofdstad 2018. Doet u ook mee?
Informatieavond LF 2018
Op donderdag 9 maart vond de
informatieavond van LeeuwardenFryslân 2018 (LF2018) plaats.
Tijdens deze avond stond de
informatie-uitwisseling rondom
Culturele Hoofdstad centraal. Er
was een grote opkomst en de
reacties waren positief!
De projectorganisaties
Leeuwarden-Fryslân 2018, Stipe.frl
en IMF waren onder andere
aanwezig om meer te vertellen over
het project en de ondersteuning die zij kunnen bieden. Daarnaast sprak Haring
& Humus over hun initiatief in het kader van LF2018. Het tweede gedeelte van
de avond stond in het kader van elkaar ontmoeten. Daarnaast konden de
aanwezigen meer informatie verkrijgen over LF2018 bij:
•
ambassadeurs van LF2018;
•
gemeente De Fryske Marren;
•
iepen Mienskipsfûns Fryslân (IMF);
•
haring & Humus (www.keunstwurk.nl/HaringenHummus);
•
stipe.frl (www.stipe.frl);
•
LF2018 (www.2018.nl).
Meer informatie
Wilt u w project aanmelden of wilt u bijvoorbeeld meer weten over
Leeuwarden-Fryslân 2018, de subsidieregeling of de kaders? Bekijk dan onze
website www.defryskemarren.nl/LF2018
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COLOFON
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum
Voorzitter
Jappie Stegenga Roune Leane 9
Tel. 571852
8567 LK
Penningmeester: Anke Heemskerk Lege Leane 33
Tel. 571574
8567 LH
Vice voorzitter:
Gatze Bokma
De Alde Buorren 5
Tel. 850796
8567 LG
Secretariaat:
Tine Bandstra
Kerkstraat 12
Tel. 750900
8567 JG
Leden:
Catharinus de Jong Tel. 06-22460590
Gerke Walinga
Tel. 571395
Sikke Roosma
Tel. 571996
U kunt het bestuur ook bereiken via e-mail: secretariaat@oudemirdum.nl
Bekijk ook de website van ons dorp: www.oudemirdum.nl
Het laatste nieuws, een agenda, veel moois!
De redactie
It Pompeblêd is een uitgave van de Vereniging voor Plaatselijk Belang en verschijnt
4 maal per jaar. De redactie bestaat uit:
Wieke Limburg-Folkertsma
Gea Liefhebber
Jelle Twijnstra
Hylke Bandstra
Sita Bokma
Rein Boonstra

tel. 572355
tel. 571960
tel. 571252
tel. 06-51632615
tel. 06-12786586
tel. 06-10821148

Kopij inleveren/opsturen voor 15 februari, 15 mei, 15 augustus of 15 november.
Liefst per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl
Of op adres
Rein Boonstra
De Ikebosker 35
8567 JK OUDEMIRDUM
Tel. 06-10821148
Bankrekening; NL76RABO0305242555 t.n.v. VER.V.PLAATSELIJK BELANG
Foto’s:

Willie Smink

Druk en vormgeving omslag: A2Z reclame
Druk binnenwerk:

SV NOK
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