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Mevrouw Dromedaris

Een mooi figuur is toch heel erg belangrijk,
denkt mevrouw Dromedaris en kijkt naar haar bult.
niet dat een slappe nou zo heel erg naar is,
maar misschien moet deze eens worden opgevuld.
Je hoort tegenwoordig al die wilde verhalen,
over siliconen en een spuitje op de goede plek.
liften is ook al één van de mogelijkheden,
écht aan oplossingen geen gebrek.
Mevrouw Dromedaris gaat gelijk op consult,
m’n lippen, een lift en m’n bult opgevuld.
dat kan in één keer het hoeft echt niet lang te duren,
daarna naar de kapper en ook nog een pedicure.
Na een weekje mag al het verband van haar lijf,
mevrouw Dromedaris voelt zich toch nog wat stijf.
volle lippen, een glad en rimpelloos hoofd,
een bult opgevuld, dat is haar beloofd.
Toen ze vol van verwachting in de spiegel keek,
werd het haar zwart voor de ogen en werd ze heel erg bleek.
haar lippen te groot en haar bult scheef op de rug,
niets wat was beloofd, ze wilde haar geld terug.
Nu loopt ze weer buiten en heeft spijt van haar daad,
zegt tegen een ieder: luister, dit is mijn wijze raad.
laat je niet vullen en denk na voor je spuit,
dat heb ik allemaal ondergaan… en zo zie ik er nu uit…

Mevrouw Vulpen

Foto voorkant: Foto Nathalie
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
Dit laatste Pompeblêd van dit jaar wordt huis
aan huis verspreid, dus ook aan de niet leden
van Plaatselijk Belang. Vindt u het een mooi
blad en wilt u het vier keer per jaar
thuisbezorgd krijgen, dan kunt u lid worden
van het Plaatselijk Belang. Achter in dit
Pompeblêd staat hoe u dit kunt regelen.

houden. Helpt u hierbij ook uw dorpsgenoten
die minder vitaal zijn en dit zelf niet (meer)
kunnen? Dan kunnen we er samen voor
zorgen dat bij sneeuwval de trottoirs
begaanbaar blijven, zodat iedereen veilig
door het dorp kan.
Bij de Hege Gerzen, aan het blotevoeten pad,
is deze nazomer een monument onthuld van
het in de oorlog neergestorte vliegtuig in de
Hoitebuurster polder.

Als bestuur willen wij de redactie en
bezorgers van het Pompeblêd hartelijk
bedanken voor het maken en bezorgen van
dit prachtige blad.

Wij hebben deze zomer de activiteiten op de
Brink als een gemis ervaren. Gelukkig was er
onverwacht toch nog een zeer geslaagde
avond met de Makkumer Bluesbrothers.
Prachtig weer en een uitstekende sfeer.
Bedankt hiervoor.

Sinds deze zomer hebben we een prachtige
eigen Oudemirdumer dorpsvlag. Plaatselijk
Belang heeft een hoeveelheid grote mast- en
gewone (gevel) vlaggen ingekocht. Deze
worden van harte door ons aanbevolen en
zijn verkrijgbaar bij Technisch Bedrijf Bokma.

De coronacrisis is nog niet voorbij en op dit
moment hebben we ons weer te houden aan
aangescherpte maatregelen. Laten we met
elkaar hopen dat dit de laatste grote opleving
van het virus is. Probeer voorzichtig te zijn en
gezond te blijven.

De winter staat weer
voor de deur en die
kan weer voor
sneeuwval zorgen. Dat
zorgt voor prachtige
plaatjes en veel
sneeuwpret, maar ook
voor gladde stoepen en kans op ongevallen.
Wij zouden het daarom zeer op prijs stellen
dat de mensen die gezond en vitaal zijn de
stoep voor de eigen woning sneeuwvrij

Wij wensen u prettige feestdagen een gezond
2022 en veel leesplezier met dit blad.
Met hartelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang
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Ontvangen
Als dorp ontvangen we in de zomer talloze fietsers die aanleggen voor een rustpauze aan de
Brink. Mensen uit allerlei windstreken strijken neer en genieten van een versnapering, iets
om te drinken of om te eten. Dan trekken ze weer verder, ogen gericht op onze prachtige
omgeving.
Als de herfst zijn intrede doet wordt het stiller, dan zijn het vooral de bewoners zelf die het
straatbeeld bepalen. Tegen de tijd dat de Kerst nadert wordt de Brink versiert en ontvangen
we kerstbomen met licht. Die zetten ons in de sfeer. Die zetten ons een beetje in het verhaal
van Kerst. Wij laten het niet bij de bomen op de Brink, we gaan zelf ook aan de slag. Tuinen
worden versierd met licht, we zetten bomen in huis, we kopen een kerstster en zetten die
voor ons raam. Zo hopen we licht en huiselijkheid te scheppen opdat de ander dat kan
ontvangen.
En dat niet alleen, het verhaal wat ons verteld wordt met Kerst gaat over de geboorte van
een kwetsbaar kind, in een stal. Bij die stal kunnen we ons wel iets voorstellen, denk ik, maar
dat daar nu een kind geboren wordt. In die dagen wel, in onze dagen kunnen we ons dat niet
voorstellen.
God verbond zich toen met ons, want in de geboorte van het kwetsbare kind, zijn zoon, stak
hij stak zijn hand uit. Aan ons die te ontvangen. Misschien is de uitgestoken hand de enige
manier om tot vrede te komen. Want daar verlangen we toch naar? Die hand in alle
kwetsbaarheid aan te nemen en proberen te kijken hoe we ons op een positieve wijze met
elkaar kunnen verbinden, hand in hand. Kwetsbaarheid roept kwetsbaarheid op, zou dan de
vrede in zicht komen?
Het is alsof Hij zegt:
Aan jou geef ik mij bloot
ik werp mijn ziel en zaligheid
uit liefde in je schoot.
Want niemand hoeft te weten
hoe kwetsbaar en hoe klein,
hoe angstig en verlegen
ik af en toe kan zijn.
Mijn sterkte en mijn zwakte,
je krijgt ze allebei.
Ik wil ze met je delen,
wil jij dat ook met mij?
(Uit:' Maskers af' van Marco Borsato)
Hopelijk ontvangt u licht, gezelligheid en wie weet wel iets kwetsbaars tijdens de Kerstdagen.
Een uitgestoken hand.
Lieke Versluis
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Hjerst yn Aldemardum
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De ho

y va …..

Thys Jan Folkertsma
Thys Jan (82) woont aan de
Hoitebuorren net buiten Aldemardum.
Na zijn werkzame leven als vrachtwagenchauffeur bij Albert Keijzer in
Zaandam en daarna ± 15 jaar als tuinder
a de Tui ij de Bre er W lder is
wilde hij nog niet achter de geraniums
gaan zitten. En zo kon het gebeuren dat
een kennis hem op een idee bracht om
creatief met hout te gaan werken en dat
werd het begin van zijn hobbybedrijfje
it Ûle oerd sou e irs . De aa zegt het al, hij aakt ogelhokjes e oederhuisjes i het
model van een ûleboerd. Een ûleboerd bestaat uit een rechtopstaande plank, de makelaar,
met meestal aan twee zijden een zwaan. De makelaar heeft een speciale vorm waaraan je
ku t zie i elke regio het le oerd thuishoort. Fr slâ ke t regio s aar a de zuidwest-hoek er één is en die heeft een afbeelding van een harp in de makelaar.

de Zuidwesthoek
de Bouwhoek
de Friese wouden
Dit zijn drie voorbeelden van de gemaakte souvenirs, met verschillende makelaars, welke
gretig hun aftrek vinden als souvenir of verjaardagscadeau bij zowel lokale inwoners als bij
toeristen uit binnen- en buitenland.
Oproep! Za gers gezo ht......
“jo gkoar Eige ize is op zoek aar za gers, zo el asse als te ore . O s koor heeft op dit
o e t lede e staat o der e thousiaste leidi g a Ja ie Kra er uit Koudu . Het
ela grijkste oor de koorlede is het plezier i het sa e
uziek ake , a het i studere
tot e
et het uit oere . Het koor heeft ee reed repertoire a pop tot klassiek e e
erzorge jaarlijks di erse optrede s et i het oorjaar ee eige o ert i Oude irdu .
In het koor zijn de dames goed vertegenwoordigd maar de tenoren en bassen hebben het
'zwaar' om tegen al die dames op te boxen. Mannen die graag zingen vragen wij dan ook om
te reageren op deze oproep. U bent van harte welkom om een keer vrijblijvend een
repetitieavond bij te wonen. De repetities vinden momenteel plaats in dorpshuis De Bining in
Sondel op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.
Als u liever eerst meer informatie wilt dan kunt7 u bellen met de Henk Buitenkamp
0514572388 / 0653832157 of Anke Heemskerk 0514-850706.

Oudemirdum
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Vereniging Oudemirdum Bruist
Het ruise de hart il el, aar ag iet… Na de
zomer hadden we echt zin om weer een aantal leuke
activiteiten op te pakken. Met passen en meten lukte
het soms (Sint en Piet), maar zoals we weten: Corona
en feestjes gaan nu niet bepaald hand in hand. Het
e ijs hier oor ziet u re hts i de grafiek.
Sinterklaas en zijn (zwarte) Pieten mochten helaas niet samen met de Oudemirdumer jeugd
het MFC in. Jammer, maar gelukkig werd er een prachtig alternatief bedacht! In een grote
Pick-up werd de Sint met zijn Pieten volgens een route door het dorp gereden. Bij de meeste
huizen stonden de kinderen weer reikhalzend uit te kijken naar zijn
komst. Overal werd even halt gehouden en heel veel kinderen
luisterden vol spanning naar de verhalen van baardmans uit
“pa je. E e als orig jaar eer ee % s ore oor de zak a
Sinterklaas . Alle ki dertjes are raaf ge eest e hoefde
gelukkig niet mee naar Spanje. Toppers!
Oud & Nieuw is nog onzeker. Vooralsnog is ervoor gekozen om
even af te wachten, want de kans is erg groot dat er nog teveel
beperkende maatregelen gelden. De oudejaarsconference gaat
sowieso niet door. Het hardlopen, stamppot eten, live muziek en
uur erk…? We ete het e ht og iet. Houd daaro ooral
social media en de website in de gaten!
Va uit het dorp ligt er og ee pra htig i itiatief op tafel: Li htjesa o d ! I sa e erki g
met de VOB zal Sterre de Vries voor haar opleiding Event Producer een evenement
organiseren in Oudemirdum. Er is nog geen precieze datum bekend, maar als het zover is
da ko t ee ieder dat zekers te ete ! Het idee is o ia ee li htjesroute te a dele
door het os. O der eg is er a alles te ele e … Het hoe e at is og e e gehei ,
maar zorg dat je er straks bij bent want dit belooft een spannend avondje te worden. Wordt
vervolgd!
De jaarlijkse ledenvergadering wordt ook deze keer weer bemoeilijkt door de
omstandigheden. Toch willen we dit graag door laten gaan en wel op zaterdag 15 januari om
16:00 uur in Grand Café de Nostalgie. Mocht het fysiek niet lukken op locatie, dan doen we
dit ia óoo . Wie aa ezig il zij ordt verzocht zich aan te melden via e-mail:
vob@oudemirdum.nl. Je ontvangt dan van ons een link voor de online vergadering.
Tot slot hebben wij nog één boodschap voor alle dorpsgenoten:

Fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2022!
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Nieuws van de Huisartsenmaatschap Balk-Woudsend
Het praktijkgebouw in
Balk is voorzien van
een nieuwe jas. Met
de nieuwe kleuren en
belettering kunnen we
weer jaren vooruit.
Ook is zo duidelijker te
zien waar de
huisartsen werken en
waar de apotheek te
vinden is.
Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om dr. Brandse nader aan u voor te
stelle : Ik e Marit Bra dse a Ass. “i ds egi
erk ik dage per eek als
huisarts in Balk en Woudsend. Ik vervang dr. Coppens, dr.
Hotsma en dr. Lappenschaar als ze een dagje vrij hebben of op
vakantie zijn. Op deze manier ben ik een vast gezicht in de
praktijk. Ik ben geboren in Maastricht, en opgegroeid op de
Veluwe, maar nu woon ik alweer 7 jaar met mijn man in
Jirnsum. Voordat ik huisarts werd heb ik verschillende
dokters aa tjes gehad. Ik he op de i te si e care gewerkt,
bij de GGZ, ik heb een opleiding tot tropenarts gedaan en heb 2
jaar in Ethiopië gewerkt. Allemaal hele mooie ervaringen, maar
uiteindelijk past huisarts zijn toch het beste bij mij. Op dit
moment ben ik een cursus echografie aan het doen. Ik leer om
e ho s te ake a ij oor eeld de uikorga e e
loed ate . Doordat e i de praktijk e ho s ku e
ake , ku e e patië te di ht ij
huis, en met korte wachttijd verder helpen. In mijn vrije tijd ben ik graag buiten bezig. Ik doe
aan survival running en sportklimmen. Ook kan je me regelmatig in de (moes)tuin vinden.
Als het rege t e ik heel te rede
et ee
ooi oek op de a k.
Tenslotte willen we iets vertellen over de extra diagnostiek, die we in onze praktijken
kunnen uitvoeren. Hiermee ontlasten we de ziekenhuizen, maar vooral ook de patiënt, die
deze onderzoeken dan in de praktijk kan laten doen.
Dr. Lappe s haar heeft eel er ari g et het ake a e ho s. Ook ku t u i de praktijk
terecht voor bv een longfunctiemeting of een ECG, wanneer de huisarts dat wenselijk vindt.
Ook hebben we de techniek in huis om een OSAsense meting te doen, waarmee slaapapneu
kan worden uitgesloten. Alle artsen zijn bedreven in chirurgische verrichtingen en het
geven van injecties bij gewrichtsontstekingen. Het is fijn om deze kennis en ervaring in huis
te hebben voor een huisartsenpraktijk.
Een hartelijke groet van ons allen en kom gerust eens langs of bezoek onze website:
www.huisartsenbalkwoudsend.nl
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Gjalt Gaastra, scheepskok op de drie aster ark Europa
Foto s a Gjalt

Gjalt (1977) is geboren in Aldemardum als zoon van Klaas en
Anke. Dat hij zou gaan varen was in eerste instantie helemaal niet
de bedoeling want hij wilde niet net als zijn vader Klaas,
schipper/kapitein van beroep, lang van huis zijn. Later zou blijken
dat de appel toch iet er a de oo zou alle .
Gjalt ging na de lagere school naar de HAVO en wilde daarna
Geografie studeren, maar het leren was niet echt zijn hobby,
daarom ging hij werken en had verschillende baantjes. Op een gegeven moment had zijn
vader, toen kapitein van de Bark Europa, een barman/matroos nodig en vroeg of dat wat
voor hem was. Hij moest er wel even over nadenken, maar is de uitdaging aangegaan en
heeft dit vier jaar gedaan (2000-2004) en zo rolde hij in het zeemansleven. Na die vier jaar
heeft hij van 2004 tot 2013 op een veerboot bij
Doeksen gevaren om daarna toch weer op de bark
Europa aan te monsteren, eerst als koksmaatje, en
inmiddels is Gjalt de scheepskok.

Gjalt en Sarah in de kombuis

Als scheepskok ben je verantwoordelijk voor het
eten van de passagiers en de bemanning, totaal
kunnen dit 64 personen zijn. En omdat je tijdens een
lange zeiltocht niet elke dag even naar de winkel
kunt gaan moet je ook een grote hoeveelheid aan
proviand inslaan en dit ook goed kunnen bewaren.

Het gros van de passagiers, bestaande uit alle lagen van de samenleving, vaart mee om dat
ze echt willen zeilen en dan kunnen ze ook wel eens zware stormen meemaken met 10
meter hoge golven die geen uitzondering hoeven te zijn. Ook worden er aan boord lezingen
gehouden over bijvoorbeeld de natuur en het
milieu op de bestemmingen.
De zeiltochten, met wisselende groepen
passagiers en ook de bemanning wisselt en vaart
dus niet constant, hebben verschillende
bestemmingen zoals: Nederland – Canarische
eilanden – Zuid-Amerika – Argentinië - Antarctica,
maar ook naar Zuid-Afrika en/of Australië.
De reizen naar Antarctica worden gedaan in het
Nederlandse najaar/winterseizoen want dan is het
daar zomer en bijna 24 uur per dag licht. In het
Nederlandse zomerseizoen varen ze meestal ten
noorden van de evenaar en doen dan ook wel mee aan de Tall Ship races.
Als dan in maart 2020, tijdens een tocht van Antarctica naar Argentinië, de wereldwijde
coronacrisis om zich heen grijpt, zou dit grote gevolgen hebben voor het zeilprogramma van
de Bark Europa. Gelukkig konden, voordat ook Argentinië in lockdown ging, de passagiers
van boord gaan en naar hun thuisland terugvliegen, maar de meeste bemanning bleef aan
12

boord en mocht een paar dagen later ook niet meer aan land komen. Hierdoor moest er een
beslissing worden genomen en dat werd nadat alle opties waren besproken, een non-stop
zeiltocht naar Nederland zonder dat i.v.m. de corona ergens een tussenstop in een haven
kon worden gemaakt.
Een tocht van 17.000 km en dat zou in 68 dagen moeten kunnen. Gelukkig was het nog
mogelijk om voor vertrek meer dan 1700 kilo proviand in te slaan. De bemanning, een mix
van 19 personen uit Nederland, Engeland, Zuid-Afrika, Denemarken, Tonga, Australië,
Canada, Chili, Spanje en Slowakije, moest even aan het idee van de lange tocht wennen
maar was wel opgelucht dat er wat gebeurde en ze niet voor de kust van Argentinië voor
anker bleven liggen. Het werd een tocht over de Atlantische Oceaan met afwisselend, mooie
zeildagen, zware stormen, maar ook windstille dagen en dan was het mogelijk om in de
Oceaan te zwemmen. Omdat het een uitdaging was om op zeil de hele reis te volbrengen
zou de motor niet worden gebruikt. Toch werd het nodig om in het laatste stuk van de tocht
de motor te gebruiken want er zou toch eens een eind moeten komen aan deze uiteindelijk
19.000 km en bijna 3 maanden, van 27 maart tot 16 juni, durende zeiltocht welke eindigde
in Scheveningen. Het was een hele belevenis
maar of de bemanning op og ee s zo to ht zit
te wachten valt te betwijfelen.
Om de hele reis hier te beschrijven is geen optie
maar het complete reisverslag is te lezen in het
boek:
De reis van Bark Europa, door Boris Lemereis
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. ISBN 9789024593576

Fish Food Urk staat iedere donderdag van 10.00 tot 17.00 uur op de Brink in
Oudemirdum. Met mooie aanbiedingen en de lekkerste kibbeling!!! Bestel vroegtijdig uw
salade of visschotel voor de feestdagen!!! Tot snel, uw visboer!
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of s i gt, of kli t …
Jaap Aap dacht al dat hij de vorige keer goed verstopt zat op weg naar het bos bij het pad
aan de Stiendollen. Als je goed keek kon je de paardenbak erachter zien, maar dat moet je
natuurlijk maar net weten te vinden in het dorp.
Een mooi paadje om binnenkort eens op
avontuur te gaan! Marcelle Temming is er
blijkbaar vaker geweest, want zij had het goed
geraden!
Er zijn dus blijkbaar nog genoeg plekjes te
ontdekken in ons mooie dorp. Is ook deze plek te
herkennen voor de speurders? Het was voor Jaap
Aap in ieder geval goed vertoeven in het najaar
zonnetje.
Wat moet je doen?
Speur op waar in Oudemirdum de foto gemaakt is
en stuur het antwoord in een mailtje naar
pompebled@oudemirdum.nl of per post aan
iemand van de redactie. Zet hierop duidelijk je
naam en adres. (Anders weten we natuurlijk niet
aar e het suiker rood oete re ge …). Het
antwoord kan tot 1 februari ingezonden worden.
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Kreas knapt op

Nijs fan de Snypsnaren
Wy binne wer los! Wy ha it boekje fan ferline kear, fan foar
alle oro aperikele , er
e kast lei e sille o los ei i
nij stik! Net allinne in nij stik, mar ek fjouwer nije spilers!
Fêstr
is it stik dat e opfiere sille. I ko ske skriller fa
Mary Bakker-Schoon. De Fryske oersetting is fan Gurbe
Dijkstra. Fjouwer freondinnen binne ûnderweis nei Grins foar
in jûntsje Chippendales en in lang wykein der achteroan. Se
nimme in alternative rûte en komme mei de auto fêst te
sitten yn de tichte Gasterlânske bosken. Se klopje oan by in lyts buorkerijke dat der wat
ferlitten útsjocht. Se tinke dat it in fakânsjehûske is fan de ANWB, mar it blykt oars te
wêzen... Wat in gesellich wykein fuort wurde soe, draait út op in nachtmerje.
Nijsgjirri h urde ? E krekt as s ek oh sa
o ht oa ei liks er i j tsje teater?
Wês der dan by op sneon 12, snein 13 of sneon 19 maart 2022. Uteraard wer op ús fêste
lokaasje yn MFC It Klif. Hâld de posters e s Fa e ookside
e gate !
Kommende winter komme ús leden wer by jo del mei de freonekaarten. Binne jo noch gjin
freon fan de Snypsnaren! Lit dit dan gau witte by ien fan ús spilers, dan kinne jo ús ploech ek
dit jier noch stypje. De Snypsnaren
15

Puzzelcompetitie 2021
Beste puzzelaars, hierbij alweer de laatste puzzels van 2021. Ondanks dat de corona ons nog
niet heeft verlaten, is het jaar weer omgevlogen. Alle deelnemers zijn trouw door blijven
puzzelen en dat is best bijzonder. Dank daarvoor!
De oplossing van de Herfst Kruiswoordpuzzel is: VLEESNAT . De oplossing van de sudoku
staat op de pagina hiernaast. Voor deze winter hebben we weer twee kruiswoordpuzzels en
een pittige sudoku uitgezocht. De oplossing van de eerste kruiswoordpuzzel telt mee voor
de puzzelcompetitie. Veel puzzelplezier toegewenst! De redactie
Stand van de Kruiswoordpuzzel 2021
15 punten
Familie G. Baukema
Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst
Mevrouw J. Bouma - Stegenga
Mevrouw M. Dijkstra - Stegenga
De heer G. v.d. Goot
Mevrouw B. Hospes - Boukes
Mevrouw J. de Jong - Hoekstra
De heer G. Kelderhuis
Mevrouw A. Keulen - de Vries
Mevrouw A. Klompmaker
De heer F.J. Kooistra
Mevrouw B. Kruitbosch
Mevrouw S. Kuiper – Prins
Mevrouw G. Liefhebber - Tolsma
Mevrouw B. Oldenhage - Bakker
De heer K.L. van Ommen
De heer J.C. Pels
De heer P. Plantinga
De heer I. Rienstra
De heer B.J. Smink
De heer P. Strikwerda
Mevrouw M. Temming - van Tol
Mevrouw K. Visser – Folkertsma

De heer D. Walinga
Mevrouw G. Witteveen
Stand van de Sudoku 2021
3 punten
Mevrouw A. Abma - Posthuma
Mevrouw B. Hospes - Boukes
De heer P. de Jong
De heer G. Kelderhuis
Mevrouw A. Klompmaker
De heer F.J. Kooistra
De heer J. Kruitbosch
De heer R. Liefhebber
Mevrouw B. Oldenhage - Bakker
De heer K.L. v. Ommen
Mevrouw H. Ottema
De heer P. Plantinga
Mevrouw J. Reinsma - Spijker
De heer I. Rienstra
De heer B.J. Smink
De heer P. Strikwerda
Mevrouw H. Walinga - Folkertsma
Mevrouw G. Witteveen

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 februari 2022 bij:
Linda Quak; De Brink 22; 8567 JD Oudemirdum
of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Herfst Sudoku

5
1
4
2
6
8
9
3
7

Uitslag kleurplaat
Deze keer werden de kleurplaten
ingeleverd bij Lekker Makkelijk Hamstra.
De winkel was met 24 kleurplaten
versierd. Super dat het er zoveel waren.
De volgende inzenders mogen daar een
prijsje ophalen:
0 – 3 jaar, Chloé Brouwers
4 – 5 jaar, Maaike v/d Meer
6 – 8 jaar, Jorian de Vries
8 – 11 jaar, Anne Bomert
De kleurplaat uit dit winterboekje
kun je inleveren bij Hairfashion Janna
Dina. Deze kleurplaat vind
je in het midden van dit boekje.
Veel kleurplezier! De redactie
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WINTERPUZZEL 2021 (5 punten)
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Deze kleurplaat kun je voor 1 februari 2022
inleveren bij Hairfashion Janna Dina
Naa :…………………………………………………
Leeftijd:……………………......................jaar
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Al 20 jaar Biljart lu

De Oude ‘a

ers

(opgericht in 2001)
De club is ontsproten uit het brein van Jantje Kuipers, Minne Andela en Jan Hoekstra. De
naam van de club komt op conto van Jantje K, omdat die iedereen placht te begroeten met
de oorde he ou e ra
er . Dat er behoefte was voor een dergelijke club blijkt wel uit
het ledenbestand, wat doorsnee zo om en de bij 20 leden schommelt.
De club is laagdrempelig en er worden geen hoge eisen aan de biljart vaardigheid gesteld.
Gezelligheid, plezier en een avondje uit zijn het belangrijkst, de ene speelt wat
fanatieker dan de ander; alles kan en niks
moet.

De club avonden zijn 1 keer per maand, op de
zaterdag avond, voor de oudere jongere tevens
een legale manier om te gaan bier drinken en
dit alles vindt plaats i dorpshuis t Klif.
Ook bezoeken en ontvangen we jaarlijks
lotgenoten cq biljartvrienden uit de dorpen
Tjerkgaast en Oudega, een pracht traditie die we nog lang vol hopen te houden.
Met medewerking van Hylke Bandstra hebben we 2 jaar geleden een toernooitje gespeeld
i de Nostalgie, zo el de ra
ers als ede Tjerkgaast en Oudega hebben deze avond
tegen elkaar gespeeld in gemixte poules. Een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar
mede dankzij de 3 aanwezige biljarttaffels.
De seizoenen worden traditioneel afgesloten met de clubprijs uitreiking en een BBQ.
Helaas is dit de laatste 2 jaar niet doorgegaan vanwege Corona. We hopen echter dat dit
alles ook spoedig weer mogelijk wordt.
Voor vragen of suggesties,
Jan Hoekstra (voor- en nazitter) 06 46173219
Hielke Kramer (penningmeester en nazitter) 06 43741661
Kerstconcert
Het ISO Streekkoor Oudemirdum geeft op zondag
19 december 2021 om 16.00 uur een Kerstconcert
in de Fontein te Oudemirdum.
Met medewerking van: Janneke de Lange, fluitist
Bram Stellingwerf, piano
Algehele leiding:
Joeke Hoekstra, dirigent
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MFC t Klif in Oude irdu

viert zij 2e lustrum

Jammer genoeg geen groot feest in coronatijd

In gesprek met Henk Akse die samen met zijn broer Geert de uitbaters zijn én MFCbestuurslid Coert Winkel.
Het MFC is op 12 december 2011 officieel in gebruik genomen, maar waarom is er 10 jaar
terug gebouwd?
Het is de vervanging van het in 1973 gebouwde dorpshuis, wat weer de vervanger was van
het in 1910 gebouwde Lokaal van de N.H.-kerk.

1910-1976
1973 - 2011
2011 - heden
Het dorpshuis werd te klein, er was te weinig ruimte voor alle gebruikers, was gedateerd, de
zaalsport had niet genoeg ruimte en er konden geen officiële volleybalwedstrijden meer
worden gespeeld omdat het speelveld in de gymnastiek/sportzaal niet meer aan de juiste
maatvoering voldeed.
De weg naar de opening was er een van lange adem. Nadat een eerste werkgroep ongeveer
4 jaar bezig is geweest en toen het gevoel kreeg dat ze aan een dood paard zaten te trekken
en dus de opdracht teruggaven, heeft na een korte adempauze een tweede groep, net als
de eerste werkgroep in overleg met mensen uit het dorpshuisbestuur, de sport, plaatselijk
belang, kerken, enz, het proces weer opgepakt en is het MFC uiteindelijk na totaal ± 6 jaar
van plannen maken toch gebouwd. Tijdens de periode van sloop en nieuwbouw heeft het
dorpshuis zich moeten behelpen met onderdak in geschakelde en gehorige containers, maar
dat o ht de pret iet drukke e as gelukkig aar tijdelijk. E zo as ee paar
maanden na de opening de 5-jaarlijkse dorpsreünie het eerste grote evenement in het MFC
en dus konden ook de Aldemardumers om útens van het nieuwe gebouw genieten.
Wat is het verschil tussen het oude dorpshuis en het huidige MFC?
Het is een echt Multi Functioneel Centrum geworden met ruimtes voor alle gebruikers zoals:
een dokter/fysio/medische zorgkamer, een dagbestedingsruimte die meerdere jaren door
Hof en Hiem is gehuurd. Onlangs zijn daar i.v.m. nieuwe wensen nog aanpassingen in de
ruimte aangebracht. Verder vergaderruimtes, bar gedeelte, grote zaal met beweegbaar
podium, een aula en de sportzaal met tribune. En ook is de weg voor het MFC omgelegd
zodat er een groot evenementenplein is ontstaan waar meerdere parkeerplaatsen konden
worden aangelegd en grote evenementen kunnen plaats vinden. Deze realisatie was
mogelijk met financiële hulp van o.a. de kerk, Plaatselijk Belang en de provincie.
Waarom is er gekozen voor een pachter en niet een beheerder in eigen dienst?
De pachter beheert en is verantwoordelijk voor het horecagedeelte, incl. het benodigde
horecapersoneel en regelt het verhuur van de zalen e.d. Op deze manier kan het MFC-
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bestuur zich wijden aan de andere broodnodige
bestuurswerkzaamheden zoals het onderhouden
van het MFC en alles wat daar in de ruime zins des
woord bij komt te kijken.
Henk, hoe bevalt het als uitbater van het MFC?
Om te beginnen doe ik dit in samenwerking met
mijn broer Geert. En het bevalt ons best hier,
wij voelen ons thuis in Oudemirdum ook al wonen
we hier niet maar dat heeft soms ook weer zijn
voordelen als je even wat afstand wilt nemen van
je werk. Wij hebben echt het gevoel dat wij
gewaardeerd worden door de hele gemeenschap.
En wat ook goed werkt zijn de korte lijntjes tussen
ons als uitbaters en het bestuur zodat eventuele
problemen snel besproken/opgelost kunnen worden.

Coert, Geert en Henk

Wat is de reden dat er eerst geen snackbar in het MFC werd ingebouwd?
Ja, achteraf gezien hadden we dat direct kunnen doen. Maar op dat moment waren er al
twee snackbars in Oudemirdum en om allemaal in dezelfde vijver te gaan vissen vonden we
toen geen sociaal idee.
Wat is het mooiste binnen de muren van het MFC?
Dat het een echt MFC is waar van alles kan plaatsvinden en waar je, mocht de gewone zaal
te klein zijn, de sportzaal ook kunt gebruiken voor grote
evenementen/feestzaal/vergaderruimte, maar ook bv als rouwzaal.
Hoe bevalt het werken met vrijwilligers binnen het MFC?
Heel goed. Gelukkig hebben wij een redelijk vaste groep vrijwilligers die allerhande
werkzaamheden zoals; tuinonderhoud, schoonmaak, bouwtechnisch werk e.d., aanpakken
en waar meestal wel iemand in de groep verstand van heeft door zijn eigen werkervaring.
De vrijwilligers zijn voor veel van dit soort organisaties de kurk waar alles op drijft. Zou je
alle uren in loon moeten omzetten dan is het niet meer te doen om voor een redelijke prijs
zalen te verhuren. Ook tijdens de bouwperiode hebben veel vrijwilligers de handen uit de
mouwen gestoken en daarmee de bouwkosten verlaagd. Natuurlijk zijn er ook wel eens
technisch gezien moeilijke werkzaamheden waar echt speciale kennis voor nodig is en die
zal dan ingehuurd moeten worden.
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De grote groep vrijwilligers die geholpen hebben bij de bouw

Hoe kijken jullie terug op de activiteiten over de afgelopen 10 jaar?
Wij hopen dat iedereen tevreden is over wat er in het MFC gedaan is/gedaan wordt, ook al
omdat er om de vijf jaar een brainstormavond is met 20 á 30 mensen uit alle geledingen uit
het dorp. Dan bespreken we over wat en hoe we iets binnen de muren van het MFC kunnen
organiseren. Hier zijn in de loop van de tijd mooie ideeën uit voort gekomen.
2 jaar Corona…hoe zijn jullie daardoorheen gerold?
Tot u toe he e ij als hore a iet ee te grote s heur i de roek gekrege e dat
hebben we zeker ook te danken aan de inwoners van Oudemirdum e.o. die gelukkig gebruik
maakten van onze afhaalservice voor snacks en catering e.d. Fijn om dat zo te ervaren.
Bedankt Aldemardum!!!
Wat is jullie grootste wens?
Coert: dat we op deze voet door mogen en kunnen gaan, de Corona even niet
meegerekend. He k: zo snel als mogelijk terug naar het niveau van 2019. En dat dus alle
gebruikers; kindernevendienst, biljarters, dammers, klaverjassers, sporters en de
vergaderingen, toneelavonden, PCOB en niet vergeten de vaste snackgroepen op vrijdagen
bestaande uit bouwvakkers en uit andere beroepsgroepen, allemaal weer zonder
beperkingen gebruik kunnen maken van het MFC.

Vruchtbare grond op de Roune Leane
De afgelopen maanden liep iedereen al knipperend en achteromkijkend de Roune Leane
door. Velen stonden aan het einde van de straat verbaasd te kijken.

Bij 4 van de 5 huizen op rij hing namelijk de vlag uit met roze of blauwe versiering erbij.
Vruchtbare tijden dus op de Roune Leane. Wat zal het een gezellige straat worden zodra alle
kleintjes zelf het huis uit kunnen komen. Gefeliciteerd met al het geboortegeluk!
Nr. 2: Bij Christiaan Draaijer en Attie Stoffelsma is de enige jongen geboren genaamd Jurre
op 22 september (broertje van Jildou en Marije).
Nr. 4: Anne-Gerrit en Sarah Draaijer verwelkomden op 10 maart Liese.
Nr. 6: Jeroen Gijzen en Janna Dina Zeldenrust verwelkomden op 13 augustus Fardau.
Nr. 8: Karst Hoogland en Gerda Hiemstra verwelkomden op 17 september Bregt.
Wie had zo
jaar gelede ku e e roede dat er i deze ei d jare
a de orige
eeu oor se iore ge ou de huize , u zo eel ieu e e sjes zij ge ore .
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In de spotlight: Boerenkool
Wat is het?
Boerenkool! Wie kent het niet? Het is een bladgewas en een typische herfst-winter groente.
We kennen het met name in de Boerenkool Stamppot. Deze maaltijd is zo populair en
i ge urgerd dat et oere kool ete
aak de complete stamppot wordt bedoeld en niet
de groente zelf.
Waar is het goed voor?
In boerenkool zitten vele actieve plantenstoffen in de vorm van flavonoïden – o.a.
quercetine. Quercetine is een sterke antioxidant die veroudering tegen kan gaan. Ook zitten
er anti oxidanten in die ontstekingen kunnen verminderen, gezondheid van onze ogen
verbeteren en de cholesterolspiegels kunnen verbeteren.
Wat kun je ermee?
- Smoothie, stamppot, roerbak, in een omelet of gedroogd als snack
Recept: Boerenkool stamppot met pastinaak
Wat je nodig hebt:
- 600 gr verse boerenkool
- 1 kilo pastinaak
- 25 gr ongezouten roomboter
Hoe je het maakt:
Doe de boerenkool in een ruime pan en leg gesneden pastinaak erop. Voeg water toe totdat
ze er net onderstaan. Haal de (biologische) rookworst uit de verpakking en kook 10 minuten
mee. Giet af (bewaar kookvocht!) en stamp fijn. Roer boter erdoor totdat het gesmolten is.
Voeg kookvocht toe voor de gewenste dikte en breng op smaak met peper en zout.
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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Van het MFC
Zitting huisartsen en bloedprikken in MFC
Dinsdag
08.00 tot 08.30 uur
08.30 tot 09.30 uur
11.00 tot 11.30 uur
13.30 tot 14.30 uur
Donderdag
10.30 tot 11.00 uur
11.00 tot 12.00 uur
Vrijdag
11.00 tot 11.30 uur
Activiteiten in het MFC (onder voorbehoud)
21 december 2021
Klaverjassen
8 januari 2022
Familie Volleybal
15 januari
Ouwe Rammers
1 februari
Klaverjassen
19 februari
Ouwe Rammers
12 maart
Toneel

13 maart
15 maart
19 maart
26 maart
14 mei

Bloedprikken
Huisarts Balk
Huisarts Koudum/Wijckel
Huisarts Bakhuizen
Bloedprikken
Huisarts Bakhuizen
Huisarts Koudum/Wijckel

Toneel
Klaverjassen
Toneel
Ouwe Rammers
Reünie

Oproep - Oproep - Oproep
Beste inwoners van
Oudemirdum,
Voor het collecteren tbv het
epilepsiefonds in de week van 6
tot 11 juni 2022, zijn wij nog op
zoek naar de broodnodige
collectanten.
Bij Janna Rienstra;
Oudemirdum,; T 06 41 62 91 93,
kunt u informatie inwinnen
en/of zich opgeven.
Of u neemt contact op met
Liesbeth van Straalen; Franeker;
vstraalen@epilepsiefonds.nl;
T 06 29 04 70 64.
Bij voorbaat dank en de groeten
van Liesbeth
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Update – update – update – update
Aldemardumer skoalle- en doarpsreüny
De Reüniecommissie heeft 26 oktober jl .
vergaderd en daar, met de nog steeds
voortwoekerende coronasituatie in het
achterhoofd, toch een voorlopige datum voor de
reünie geprikt en wel zaterdag 14 mei 2022.
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De Wâlikker klapt uit de s hool…
In het schooljaar 2020/2021 zijn we gestart met de nieuwe methode voor wereldoriëntatie
Jeelo. Deze eigentijdse methode voor de groepen 1 t/m 8 vervangt de vakken:
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. De methode werkt in thema's waarin de
bovenstaande vakken aan bod komen. Hierin speelt de hedendaagse maatschappij een
belangrijk onderwerp. De methode legt verbanden tussen wat ze leren op school en wat er
in de wereld speelt. Kinderen worden zich hierdoor meer bewust van hun eigen manier van
leren en bereiden zich zo voor op hun eigen toekomst. Na de herfstvakantie zijn we gestart
met het tweede the a, ge aa d: lere a perso e a roeger'. Veel perso e uit de
Nederlandse geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op ons huidige
dagelijks leven. Ze hebben een uitvinding gedaan of gestreden voor iets waar wij nu nog
steeds veel plezier van hebben. Maar er zijn ook fouten gemaakt.

Daar kunnen wij van leren en er zo voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Elke groep werkt
hierin aan een ander onderwerp. De groepen 1 t/m 4 werken deze keer samen over Annie
MG Schmidt. Groep 5 en 6 hebben het over de Gouden Eeuw en de fair traide producten
van Max Havelaar. En de groepen 7 en 8 hebben het over de beroemde per-sonen: Willem
van Oranje, Karel de V en Napoleon. Door juf Gealien en juf Geeske
Hartelijke groet van Linda Quak
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Hartelijke groet van Linda Quak
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING
EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN
AFDELING: OUDEMIRDUM - Opgericht 1 september 1987

- Nieuws van de EHBO Beste dorpsgenoten,
Afgelopen 22 september jl. hadden
wij onze ledenvergadering. Dit jaar
hebben wij een jubilaris bij onze
vereniging en dit konden wij niet
zomaar aan ons voorbij laten gaan.
Tijdens deze vergadering hebben wij
Henk Mul in het zonnetje gezet ter
ere van zijn 50 jarig jubileum als
actief EHBO-er. Er is hem een speldje
en een vleespakket overhandigd als
dank voor zijn inzet.

Henk Mul en Feike Stegenga

Opbrengst KWF Kanker Bestrijding 2021
In de eerste week van september zijn in
Oudemirdum de collectanten langs de
deuren geweest voor het KWF. Zij hebben
€
,9 opgehaald! Alle collectanten en
gevers hartelijk dank, voor dit mooie bedrag!
Namens KWF Kanker Bestrijding,
Petra van der Meer- van de Zande
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Kliflafjes
Als u dit Kliflafje leest is het alweer bijna
winter!
Dus ligt de zomer ruimschoots achter ons.
Een coronazomer, die drukker was dan de
Gaasterlandse zomers van vóór de
pandemie.
Het dorp is weer een beetje van ons.
Geen hordes senioren in dezelfde kekke
ANWB-outfit meer, die na het uitslapen en
o t ijte a af s iddags de fietspade
bevolken met hun zwakstroom-fietsen.
Nadat de mountainbikers en racefietsers
datzelfde s orgens al hadden gedaan.
Geen campers op elke (Marder)hoek, en
slome caravans die over de doorgaande
ege keutele … eg zij ze!
Niet meer file-varen op de Luts, met een
huursloep, een leenjacht of een lease-kano.
Ook zijn we tijdelijk verlost van alle
alternatieve vormen van recreatief vervoer.
Zoals de loopbandfietsen, de solexen, de
elektrische scooters, de dikkebandenhoppers op
olt, de TukTuk s, de
ta de s e drie ielers….rust i de
(glamping)tent!

Spannenburger bronwater water kunt
drinken.
Voor ons prima, maar de luxe toerist haalt
er de neus voor op.
En in Gaasterland kennen ze ook niet de
gratis after oo -s a k , de gratis
id ight-s a k e de o er loedige allyou-can-eat uffette uit de resorts.
Die zijn er wel, maar je moet daar in de
lokale horeca wel voor betalen!
Knippen met je vingers op een vol terras
le ert hooguit ee er aasde at soestojûh- lik op a de o er.
En na het zuipen en schransen zijn er geen
shuttlebusjes e ta i s die je oor € ,
tien kilometer verderop brengen.
In Oudemirdum moet je zelf aan de bak, op
de fiets of met de benenwagen langs het
lote oete pad .
Je wordt hier niet high van de pillen, de
cannabis of de GHB.
Maar als je de frisse lucht heel diep
inademt bij het Oudemirdumer klif, dan ga
je ook zweven!
En dus eet en drinkt de all-inclusive toerist
tijdens zijn of haar vakantie in ZuidwestFriesland veel minder dan voor corona.
E e eegt eer. E oelt zi h fitter…
Eigenlijk zorgen we hier dat toeristisch
Nederland een beetje gezonder leeft.
Al is het aar oor tot
eke , da s t h
mooi meegenomen!
Voor de volgende zomer stel ik dan ook
voor dat Oudemirdum zich profileert als
s es e .
Want dat gaat ons best goed af!
Gooi dan nu maar een bitterballetje in het
vet, of zet de hutspot met speklappen maar
op…. a t het ordt i ter…ook heerlijk!!

Natuurlijk verdienen veel dorpsgenoten
een prima boterham aan al die
landgenoten die voor COVID-19 naar een
all-inclusive resort gingen in Griekenland,
Turkije of een ander warm oord.
Maar ook zij zijn vast blij dat deze
verwende toeristen weer zijn vertrokken
naar hun eigen wereldje, met fastfood, files
en festivals.
De er e de toerist…
Die verwacht dat er een soft-ijsmachine op
de Brink staat waar de kinderen onbeperkt
aan hun BMI kunnen werken.
Maar nee, in Oudemirdum staat slechts
een dorpspomp waar je onbeperkt

Beste maar weer! HL
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COLOFON
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum:
Voorziter
Penningmeester:
Vice voorziter:
Secretariaat:
Leden:

Jappie Stegenga
Tel. 571852
Anne-Carine Verhage
Tel. 856 545
Gatze Bokma
Tel. 850796
Henk de Jonge
Tel: 0651400934
Gerke Walinga
Janna Rienstra
Saskia Tuinstra

Roune Leane 9
8567 LK
Jan Schotanuswei 96
8567 LE
De Alde Buorren 5
8567 LG
De Alde Buorren 4
8567 LG
Tel. 571395
Tel. 0641629193
Tel. 0612976609

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

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: 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

De Bûkeleane
Dizze kear ris wat oars

De minsken fan hjoed sille it, tink
ik, net mear meimeitsje dat de lêste
bûkebeam omseage wurdt, mar der
bliuwe elk jier wol wer in pear âlde
bûken minder stean.
Dit jier binne wer 11 sike beamen
omseage en 5 binne sa.sa. Ast
de jierringen telst dan wiene der
bûkebeammen by fan sa’n 180 jier âld.
Oan de bútekant lykje sy soms noch
sûn mar at sy plat lizze dan kinst sjen
dat it hiele hert der al út rotte is. Op
de lege plakken wurde alwer nije beammen plante mar dy jouwe daliks noch net it
oansjen oan de Bûkeleane sa at wy dat no went binne.
Om foar te kommen dat der noch mear beammen siik wurde is der troch
natûrminsken wolris oanjûn dat it swiere ferkear net mear troch de Leane ride moat
want dit is skealik foar de woartels en dus foar de beamen.

2021
Foto’s en tekst: Rommert
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Hoelang kinne wy noch genietsje fan
dy moaie Bûkeleane ?

