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De naakt slak
Een naakte slak uit Sas van Gent,
zegt mag ik u iets vragen meneer de agent.
Natuurlijk juffrouw slak daar ben ik juist voor,
kom op stel uw vraag ik ben één en al oor…
Ik voel me zo bloot zonder kleren aan m’n lijf,
weet u niet een aardig dames-kleding bedrijf.
De agent kijkt haar aan met meewarige blik,
hij denk deze naaktslak die is niet goed snik.
Een slak in een jurk met een hoed op haar hoofd,
hoe vertel ik ’t de collega’s …ik wordt niet geloofd.
Met moeite bedwingt hij een schaterlach nog net,
hoe red ik me hieruit denkt de “sterke arm der wet”
Plots krijgt hij een brain-wave als echt nooit te voren,
en zegt lieve juffrouw moet u nu eens even horen.
Ik weet een gebied waar meer naaktslakken zijn,
als u wilt kan ik u brengen het is een nudisten terrein
Opgetogen gaan ze op weg ’t is vlak bij om de hoek,
nudisten zegt u…. ook zonder hemd, zonder broek…
Jazeker zegt de agent blij met zijn slimme plan,
iedereen is naakt echt jan en alleman…
Bij de moestuin van Ada kijkt ze monter om zich heen,
ziet allemaal slakken …maar met kleren …geenéén.
Hoera zegt ze blij hier wil ik wel gaan wonen,
zie daar een mooi plekje… daar tussen die bonen…
De agent gaat naar huis moe maar voldaan,
hij denkt bij zichzelf wat heb ik toch een wereldbaan!!!
Mevrouw Vulpen
Foto’s voorkant: Grietje Veltman en Raymond Klompsma (pompeblêd)
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Van de Bestuurstafel
Beste lezers,
Tijdens de ledenvergadering op 21 maart jl.
hebben we gesproken over de zandstormen
die in ons dorp voor veel overlast zorgen.
Wanneer in het voorjaar de akkers geploegd
zijn komt door een combinatie van
windrichting en windkracht de losse
zandgrond vanaf het Heech het dorp
inwaaien. Naast het ongemak van de vieze
vensterbanken, ramen et cetera, leven er
grote zorgen over de bestrijdingsmiddelen
die mogelijk met het zand in het dorp en in
onze tuinen en huizen terecht komen.

Het bedrag dat met deze ingreep is gemoeid,
is geheel door de Provinsje Fryslân betaald.
Wij zijn zowel Petrus van der Goot als de
Provinsje Fryslân zeer erkentelijk voor hun
medewerking en actiebereidheid.
We blijven streven naar een meer structurele
oplossing. En blijven dan ook met alle
betrokken partijen in gesprek.

Eindelijk na twee zomers hadden we weer
een volledig zomerprogramma op de Brink.
Het was te merken dat iedereen weer zin had
Plaatselijk Belang heeft in het contact met
in activiteiten, want de avonden werden zeer
Provinsje Fryslân herhaaldelijk aangedrongen goed bezocht! Uiteraard was dit ook te
tot een concrete actie voor deze situatie. Dit danken aan het fantastische zomerweer. Op
heeft dit voorjaar uiteindelijk zijn vruchten
zaterdagavond 23 juli werd het zomerseizoen
afgeworpen: in samenwerking met de
afgetrapt met het grote Corona
eigenaar van de grond, Petrus van der Goot is verjaardagsfeest. De Freonen fan
er een klein laagje cellulose op het
Aldemardum verzorgden op zaterdag 20
grondoppervlak aangebracht. Door de
augustus de seizoen afsluiting. Een geweldige
cellulose kon de bovenste laag grond niet
muziekavond door muzikaal talent uit ons
weg waaien, waardoor we dit jaar geen
eigen dorp.
overlast van rondwaaiend zand hebben
ervaren.
Op het terrein van Natuurmonumenten naast
de Hege Gerzen wordt deze zomer Het
verdriet van de Zuiderzee op gevoerd. Deze
voorstelling loopt van 10 augustus t/m 17
september en wordt zeer goed bezocht. De
toeschouwers komen vanuit het hele land
en de vrijwilligers uit de eigen buurt. Ook een
mooie opsteker voor Oudemirdum.
Met al deze culturele uitvoeringen in en rond
Oudemirdum hebben wij een geweldige
zomer achter de rug.
Met hartelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang
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Vereniging Oudemirdum Bruist
Beste burgers van Oudemirdum: Wat was dit een superzomer! De temperatuur voelde als
een Caribische bouwvak. De middenstand werkte zich een slag in de rondte voor alle
toeristen en eigen inwoners. En last but not least pakte de VOB uit met een bruisend
zomerprogramma. Zwoele muziekavonden, leuke activiteiten en natuurlijk de alom bekende
bingoavondjes i t MFC. Maar het slotstuk erd het hoogtepu t… Onze eigen Freonen fan
Aldemardum zetten werkelijk een top-optreden neer. Prachtig samenspel van het vele
muzikale talent dat Oudemirdum rijk is. De tjokvolle brink liet zich maar in één woord
omschrijven: Fantastisch!
De zomer startte met het grote verjaardagsfeest.
Iedereen mocht genieten van lekkere muziek, koude
drankjes, maar ook een heerlijk stuk taart! De toon was
gezet. Ook de Kidsnight was een succes. Het thema was
Jungle-Night. De kleine, blije geitjes mochten de leukste
spelletjes doen, kregen een drumworkshop van Jorrit en natuurlijk lekker iten en drinken...
Het shantykoor Oosterstörm trok de zaterdag erop weer een volle brink. Gaatze Bosma
vermaakte een ieder met zijn feestmuziek en ook Kees en Sonja pakten muzikaal uit met de
enige echte Pali gsou d aari ze iederee plat speelde . Ook het “pe iaal iere Festi al
trok vele bezoekers. De gezellige aankleding van de brink, bevlogen bierbrouwers en lekkere
hapjes bij de vers getapte biertjes zorgden ook deze avond voor een grandioos succes! Het
ringrijden was de enige uitgestelde activiteit vanwege het weer. Maar wat was het mooi om
dit nostalgische gebeuren weer eens te aanschouwen. Gespannen deelnemers, prachtige
klederdrachten en Fryske hynders die sjeesden over de brink. Een traditioneel, fijn avondje
Oudemirdum!

Zoals gezegd was het slotstuk voor De Freonen fan Aldemardum. Het publiek genoot van
schitterende performances in combinatie met de heerlijkste klanken. Onder leiding van de
bevlogen presentator Henk Landsheer werkelijk een topjûntsje! En voor iedereen die dit om
één of andere reden gemist heeft…? Wij hebben gehoord dat ze misschien volgend seizoen
el eer gaa optrede … Beda kt alle aal. Op aar de olge de a ti iteit!
Hartelijke groet van het bestuur!
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Zomer in Oudemirdum
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Uitnodiging Burendag 24 september 2022
Sport- en Sponsorloopmiddag op
Boerderij Kleurrijk ; Boegen 2 te Oudemirdum
Van 14.00- 16.00 uur
Kom gezellig langs!

1 keer koffie, thee, ranja met iets lekkers gratis
Gratis dansles van Kim van Dance it out!
Sponsorloop!
Ren zoveel mogelijk rondjes om het terrein en help daarmee
boerderij Kleurrijk het terrein met speeltuin te onderhouden.
Wil je meedoen met onze sponsorloop voor boerderij Kleurrijk?
Geef je dan voor 17 september 2022 op bij:
Stichtingvriendenvankleurrijk@gmail.com

Damclub Oudemirdum 90 jaar
Damclub Oudemirdum is in 1932 opgericht, door de jaren heen is de club met een wisselend
ledenbestand bezig met de damsport.
Door vergrijzing en ziekte was het ledenbestand tot voor kort onder het kritische aantal van
10 leden gekomen en waren we soms wat somber gestemd over de toekomst. Gelukkig is
dit onterecht gebleken. De laatste jaren zijn er ettelijke twintigers en dertigers bij gekomen
aardoor de ge iddelde leeftijd is gezakt……. e het da
i eau gestege !
Om de club goed draaiende te houden zijn we nog wel op zoek naar extra dam liefhebbers.
Beginners zowel als gevorderden zijn welkom. Ons streven is 16 leden, een ideaal aantal om
een 1e en 2e klas competitie te kunnen spelen. De damclub speelt op dinsdagavond zijn
edstrijde i dorpshuis t Klif, a af . uur.
Het seizoen duurt van half september tot begin april en wordt afgesloten met een gezellige
avond. Damclub Oudemirdum is aangesloten bij de ZWH-dambond, deze bond speelt in
3 klassen met promotie/degradatie regeling. Verder is er ieder jaar de damstrijd met
Nijemirdum om de plaatselijke eer.
Nieuwsgierig? Vanaf 13 september bent u van harte welkom!
Als u eerst nog wat informatie wilt kunt u contact opnemen met: voorzitter A. Smink;
T 06-12918930 of secretaris J. Kuiper; T 0514-571694 of via e-mail 1.jankuiper@kpnmail.nl
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Fotoverslag ringrijden
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Nieuws van de huisarts
Beste patiënten,
Bij deze wil ik graag van de gelegenheid
gebruik maken om mijzelf voor te stellen. Ik
ben Sija de Vries en werk per 1 mei als
huisarts in Balk en Woudsend. Ik werk voor
Coppens, Lappenschaar en Hotsma bij
afwezigheid van hen. Daarnaast zijn er ook
dagen dat ik voor de hele maatschap werk.
Gemiddeld werk ik 3 dagen per week.
Ik ben geboren en getogen in Friesland en
spreek de Friese taal. Binnenkort ga ik samen
met mijn man en 2 dochters verhuizen naar Nijemirdum.
Ik heb Geneeskunde gestudeerd in Leiden, maar ben na mijn opleiding terugverhuisd naar
Friesland. Voordat ik aan de huisartsopleiding ben begonnen, heb ik 3 jaren gewerkt op
verschillende SEH's (spoedeisende hulp) en kortdurend als zaalarts op de afdeling oncologie.
Uiteindelijk ben ik zeer blij met de keuze voor huisartsgeneeskunde. Ik ben van mening dat
ik de leukste baan heb. Ik haal voldoening uit de afwisseling van mijn werk. Ik vind het
belangrijk om een langdurige relatie met patiënten/gezinnen op te bouwen en aan te sluiten
bij de behoeftes/wensen van een patiënt. Wellicht tot ziens!
Beste dorpsgenoten,
Vanaf 1 september sta ik op
donderdag en vrijdag met mijn
marktkraam op de Brink. Op
zaterdagmorgen sta ik bij Bos- en
Meerzicht in Oudemirdum. Ik blijf
losse snijbloemen, boeketten,
planten voor binnen en buiten en
potterie verkopen. Op de andere
dagen kunt u altijd een bloemetje
bestellen als u er eentje nodig
heeft. Mocht u bruidswerk of
rouwwerk nodig hebben? Dit
blijven wij gewoon maken vanuit
huis. Ook aan bedrijven,
evenementen enz. blijven wij
bloemen leveren. Ons
telefoonnummer blijft ongewijzigd:
0514-745031 of 0614028590. Wij
ontmoeten u graag bij onze kraam.
Vriendelijke groet,
Afke Leeuwenkamp
Leeuwenkamp Bloemsierkunst &
Woondecoratie
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Raad waar meneer Jaap Aap staat! … of ha gt, of zit, of swi gt, of kli t …
Het wegwijsbord op de kruising van de Fonteinwei met de Kooilaan op naar de vijver bleek
een moeilijke verstopplek. Het is speurders vanaf het eerste uur John & Boukje KruitboschWalinga wel gelukt om Jaap Aap te ontdekken. Alle 17 keren hebben ze nog mee geraden en
ook bijna altijd de juiste locatie ingestuurd. Boukje
was onze eerste winnares en ook deze 17e locatie
hebben ze goed geraden en dit keer zelfs weer het
suikerbrood verdient!
Deze nieuwe hangplek van Jaap Aap heeft elke
Oudemirdumer (onbewust?) vast weleens gezien,
maar weet je ook waar het precies is? Stuur je
antwoord snel in en wie weet zit je binnenkort te
genieten van een lekker stuk suikerbrood.
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 november ingezonden worden.
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35e Gaasterlandse Natuurweek – Herfstvakantie vol vertier in de natuur!

In de week van 16 – 22 oktober organiseert de Gaasterlandse Natuurweek weer een programma
vol natuuractiviteiten voor jong en oud in de Gaasterlandse bossen. Een Groene Markt,
natuurexcursies, lezingen, avontuurlijke kinderactiviteiten, workshops, de Gaasterlandse
Natuurweek heeft het allemaal! Bezoekerscentrum Mar en Klif, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea,
Vereniging Natuurmonumenten, Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke nodigen je van
harte uit!
Naast Duurzaa heid is het the a a de 5e Gaasterla dse Natuur eek “peure aar
“pore . Trek ee ar e jas aa , zet je zintuigen op scherp en beleef buiten tijdens de
Gaasterlandse Natuurweek.
We starten op zondag 16 oktober met de Groene Markt in festivalsfeer in het Rijsterbos in Rijs.
Een gezellige markt met kramen, livemuziek, straattheater, kinderdorp vol vertier en foodtrucks
vol heerlijkheden.
Een greep uit de o erige acti iteiten oor ol assenen:
Padde stoele e ursies e – lezi g door ke er Gosse Haga, e ursies et gids door
It ‘ ster osk et It Fr ske Gea e het L kla a os et Natuur o u e te e ee
ges hiede iskuier Oude Balkster eg et Ar oud a de ‘idder. Daar aast staa er ee
orkshops atuur fotografie e ee orkshop a htfotografie op het progra
a o.l. . fotograaf
e la ds hapsa assadeur Ja Tijs a.
Leuk oor het hele gezin:
Bea h Clea Up ij het Oude irdu erklif et Natuur o u e te e ij de Mokke a k et
It Fr ske Gea. “portie e Outdoordag i os Elf erge
et o stakelpar ours e oogs hiete o.l. .
“taats os eheer e Altijd Buite . GP“ to ht i tea er a d door het do kere os Elf erge
o.l. . “taats os eheer e Altijd Buite .
Voor kinderen:
E peditie Water eestjes ij de slottui o.l. . ee os a hter a It Fr ske Gea, La ds hap
“ hildere
et IVN “úd esthoeke, Ki der iddag spore
et “taats os eheer, kleutertheater
door poppe speelster Ji k , e de Wilde Buite dag Word os a hter a OE‘‘‘ et
Natuur o u e te .
Korto

ee

eek ol a o tuurlijke e edu atie e a ti iteite i e o er de atuur!

De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol activiteiten, georganiseerd door een unieke
samenwerking van de verschillende natuur gerelateerde organisaties in de regio:
Bezoekerscentrum Mar en Klif, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Stichting
Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De Gaasterlandse Natuurweek is tevens de
Duurzaamheidsweek van de gemeente De Fryske Marren en wordt dan ook mede mogelijk
gemaakt door financiële steun van de gemeente DFM.
Het gehele programma van de Gaasterlandse Natuurweek, compleet met aanvullende
informatie zoals locaties, aanvangstijden en opgavemogelijkheden, is te vinden op
www.gaasterlandsenatuurweek.nl.
Meer informatie? Neem contact op met Sabine Boode, Bezoekerscentrum Mar en Klif, De Brink 4,
8567 JD OUDEMIRDUM, 0514-571777, sabine@marenklif.nl
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Collectes ZOA en MS
Opbrengst ZOA – collecte 2022
In de week van 28 maart tot en
met 2 april is er huis aan huis
gecollecteerd voor de ZOA van
noodhulp tot wederopbouw.
De opbrengst van de collecte was
705.00 euro, waarvoor hartelijk
dank aan allen die hebben
gegeven. Ook alle collectanten
hartelijk bedankt voor jullie tijd
en inzet!
Wilt u/jij ook collecteren voor de
ZOA, dan kunt u /jij zich opgeven
bij onderstaand telefoonnummer
Betsie Haitsma – van der Bij,
T 0514 – 594057
Opbrengst collecte MS Fonds
In de week van 27 juni tot en met 2 juli
is er gecollecteerd voor het MS – fonds.
De collecte heeft het mooie bedrag van
690,86 euro opgebracht, hier komt de
betaling met de QR-code nog bij. Alle
dorpsgenoten hartelijk dank voor
uw/jullie bijdrage en alle collectanten
hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Met vriendelijke groet,
Betsie Haitsma – van der Bij
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Sporten in Oudemirdum voor je geestelijke en lichamelijk gezondheid!
Tijdens de eerste Corona lockdown heb ik samen met mijn vriend veel tijd doorgebracht op
de boerderij van mijn schoonvader Douwe Kuipers. Ik heb toen enorm genoten van de
natuur die dit mooie stukje Friesland te bieden heeft. Het opzetten van een eigen bootcamp
club is toen door mijn hoofd gaan spoken. Ik heb er een jaar over gedaan om uiteindelijk de
knoop door te hakken en te beginnen met het verzorgen van bootcamp trainingen in
Oudemirdum. Vanaf moment één is er een enthousiaste groep bootcampers die elke week
fanatiek aan het sporten is.
Wie ben ik?
Mijn naam is Rune Mondt en ik ben van jongs af aan al
bezig met sport, bewegen en gezonde voeding. Als
docent op het MBO Sport en Bewegen leid ik onder
andere de personal trainers, voetbaltrainers en
skileraren van de toekomst op. Het verzorgen van de
bootcamp trainingen doe ik met veel passie en
enthousiasme. Je ziet de mensen tijdens het sporten
steeds blijer en gelukkiger uit hun ogen kijken. De deelnemers komen geestelijk en
lichamelijk steeds beter in hun vel te zitten; dat is waar ik het voor doe! Wat kan je
verwachten? Er wordt heerlijk in de buitenlucht getraind op de parkeerplaats van MFC It
Klif in Oudemirdum. We zitten immers al zoveel binnen. De huidige bootcampgroep is
enorm divers qua leeftijd, geslacht, niveau en te realiseren doelen. Met blessures en/of
zwangerschap wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Iedereen kan dus meedoen!
Op maandag wordt er getraind met eigen lichaamsgewicht en worden er tal van spelelementen in de trainingen verwerkt. Op donderdag geef ik een power bootcamp. Er wordt
getraind met verschillende gewichten o.a. kettlebels en dumbells. Het is een combinatie van
Crossfit- en circuit training waar ik mijn eigen sausje overheen gooi. Beide trainingen zijn
geschikt voor elk niveau. Als je na jaren niet gesport te hebben weer begint, dan zal je
lichaam hier in het begin aan moeten wennen en soms tegen stribbelen in de vorm van
spierpijn. Geloof me, hier moet je de eerste paar keer doorheen en daarna gaat het zoveel
makkelijker en zal jij jezelf snel sterker en krachtiger voelen. Ga jij de uitdaging aan?
Wat zeggen de huidige leden?
Sporten met Rune is een combinatie van keihard je grenzen uittesten tot gezellig met je
dorpsgenoten te sporten. Na de tijd voel je je ontzettend gemotiveerd om volgende keer
jezelf weer te verbeteren. -RinseWat ik fijn vind is dat ik uitgedaagd word zonder grenzen over te gaan. Rune heeft feilloos in
de gaten wanneer er een tandje bij kan of wanneer er juist overbelasting is en er dus een
vervangende oefening moet komen. Een lang bestaande lichte blessure lijkt vrijwel helemaal
verdwenen na één jaar bootcamp. -MariskaKom je ook sporten?
Ben jij na het lezen van dit stuk enthousiast geworden om het bootcampen een keer uit te
proberen? Stuur een berichtje naar 06-25296005 of een mailtje naar info@runeleefstijl.nl
Hopelijk zien we elkaar snel!
15

Puzzelcompetitie 2022
Beste puzzelaars, ondanks het soms erg warme weer hebben onze trouwe deelnemers weer
allemaal hun oplossing tijdig ingeleverd. Dank daarvoor! We hebben zelf weer een nieuwe
deelnemer erbij. Wil je ook meedoen? Wacht dan niet tot het nieuwe puzzeljaar, maar stuur
meteen je oplossing(en) in.
De oplossing van de Zomer Kruiswoordpuzzel is: GEGADIGDE . De oplossing van de sudoku
staat op de pagina hiernaast. Voor deze herfst hebben we weer twee kruiswoordpuzzels en
een sudoku uitgezocht. De oplossing van de eerste kruiswoordpuzzel telt mee voor de
puzzelcompetitie. Veel puzzelplezier toegewenst! De redactie
Stand van de Kruiswoordpuzzel 2022
5 punten
Mevrouw G. Roosma - Salverda

De heer D. Walinga
Mevrouw G. Witteveen
Stand van de Sudoku 2022
1 punt
Mevrouw G. Roosma – Salverda

10 punten
Familie G. Baukema
Mevrouw T.M. de Boer - Verhulst
Mevrouw J. Bouma - Stegenga
Mevrouw M. Dijkstra - Stegenga
Mevrouw B. Hospes - Boukes
Mevrouw J. de Jong - Hoekstra
De heer G. Kelderhuis
Mevrouw A. Klompmaker
De heer F.J. Kooistra
Mevrouw S. Kuiper – Prins
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
Mevrouw J. Reinsma - Spijker
De heer I. Rienstra
De heer P. Strikwerda
Mevrouw M. Temming - van Tol
Mevrouw K. Visser – Folkertsma

2 punten
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. van Ommen
Mevrouw H. Ottema
De heer P. Plantinga
Mevrouw J. Reinsma - Spijker
De heer I. Rienstra
De heer P. Strikwerda
Mevrouw H. Walinga - Folkertsma
Mevrouw G. Witteveen

De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 november 2022 bij:
Linda Quak; De Brink 22; 8567 JD Oudemirdum
of per e-mail: pompebled@oudemirdum.nl
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Oplossing Zomer Sudoku
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Uitslag kleurplaat
Deze keer werden de kleurplaten
ingeleverd bij Rijwielbedrijf
t Fietshoekje. De werkplaats was
versierd met de kleurplaten.
Alle 9 kinderen die een kleurplaat
hebben ingeleverd mogen een prijsje
ophalen.
De kleurplaat uit dit herfstboekje kun je
inleveren bij het Snackpunt MFC it Klif.
Deze kleurplaat vind je in het midden van
dit boekje. Veel kleurplezier! De redactie
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HERFSTPUZZEL 2022 (5 punten)
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Deze kleurplaat kun je voor 1 november 2022
inleveren bij het Snackpunt MFC it Klif
Naa :…………………………………………………
Leeftijd:……………………......................jaar
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Activiteiten in het MFC
Klaverjassen: 6 september, 18 oktober en 29 november vanaf 20.00 uur.
Dammen: vanaf 13 september, daarna iedere week om 20.00 uur.
Volleybal trainen begint in september en op 16 september is de eerste wedstrijd.
Houd de facebookpagina in de gaten, want er staat iets te gebeuren in het eerste gedeelte
van het winterseizoen.
Zie voor actuele openingstijden voor het snackpunt t Klif: www.itklif.nl
Vriendelijke groet, Geert en Henk
Zitting huisartsen en bloedprikken in MFC
Dinsdag
08.00 tot 08.30 uur
Bloedprikken
08.30 tot 09.30 uur
Huisarts Balk
11.00 tot 11.30 uur
Huisarts Koudum/Wijckel
13.30 tot 14.30 uur
Huisarts Bakhuizen
Donderdag
10.30 tot 11.00 uur
Bloedprikken
11.00 tot 12.00 uur
Huisarts Bakhuizen
Vrijdag
11.00 tot 11.30 uur
Huisarts Koudum/Wijckel
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In de spotlight: Artisjok
Wat is het?
Deze bloem is familie van de distel. Met name de bitterstoffen maken de artisjok zeer gezond
en heeft het een gunstige erki g op de le er. “tof silymarine is een groep van flavonoïden
met antioxidantkracht.
Waar is het goed voor?
Ook e at het stofje cynarine ee itterstof die sterk werkt op de lever en daardoor de
spijsvertetring en het cholesterolniveau verbeteren. Artisjok bevat veel vezels en heeft
daarom een gunstige werking op de darmen.
Wat kun je ermee?
- Rauw, gekookt of bakken
Recept: Artisjokken met zelfgemaakte mayonaise
Wat je nodig hebt:
- 2 artisjokken
- 1 citroen
- zout
- mayonaise: 300 ml milde olijfolie, 1 knoflookteen, zout, 1 ei en 1 eidooier langzaam van
beneden naar boven mixen met de staafmixer.
Hoe je het maakt:
Breng een grote pan water, waar de artisjokken naast elkaar inpassen, aan de kook. Snijd de
citroen in schijfjes en voeg toe aan het kookwater samen met een flinke snuf zout. Snijd de
steel van de artisjok en de bovenste topjes eraf en kook de artisjokken voor ongeveer 45
minuten.
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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Het Verdriet van de Zuiderzee voortvarend van start
Op zaterdag 13 augustus ging de oorstelli g Het Verdriet a de )uiderzee a De La ei e
Orkater in première aan het Oudemirdumerklif in Gaasterland. De Friese theatermaker en uit
Drachten afkomstige regisseur Geert Lageveen maakt met een cast van vijf acteurs en drie
muzikanten een muzikale theatervoorstelling op deze bijzondere locatie. Inmiddels zijn de 30
reguliere voorstellingen bij Oudemirdum uitverkocht. De vier extra voorstellingen op 14, 15,
16 en 17 september zijn inmiddels ook volgeboekt.
De cast, onder regie van Geert Lageveen, ontvangt van zowel landelijke als regionale media
lo e de kritieke . )o s hrijft O rop Fr slâ : Da lijkt ook hoe veelzijdig alle spelers en
muzikanten zijn. Een uitstekende samenwerking van zang, muziek en acteren op hoog
i eau. e Theaterkra t: Het Verdriet van de Zuiderzee is een even lichtvoetig sprookje als
i dri ge de uziektheater oorstelli g.
Ook de reacties
van het publiek
tijdens de eerste 2
speelweken zijn
erg positief. Een
greep uit de
publieksreacties:
Het as i éé
woord geweldig!
Erg
i druk ekke d.
)eer goed
gespeeld,
verrassend, mooie
muziek en zang. Ik
ben blij dat we
Fotografie: Ben van Duin
ge eest zij . Met
het IJsselmeer op de achtergrond, de volle maan die achter de bomen tevoorschijn kwam,
ee pra htlo atie. )eker de oeite aard! Wat ee fa tastis h ooie er ari g. Ik as er stil
a e dat il at zegge .
Het Verdriet van de Zuiderzee speelt deze zomer op het Oudemirdumer klif, die in de jaren
als éé a hu eerste atuurge iede erd aa geko ht door Natuur o u e te . Op
deze bijzondere locatie maken Orkater en Schouwburg De Lawei een onvermijdelijke
muziektheatervoorstelling met weids uitzicht over het water dat alles nog weet. Met
Manoushka Zeegelaar Breeveld, Keja Klaasje Kwestro, Jasper Stoop, Simme Wouters en Nick
Livramento Silva en muziek door Radek Fedyk, Sytze Pruiksma en Harald Austbø. De
voorstelling speelt nog t/m 17 september 2022. Meer informatie via
www.verdrietvandezuiderzee.nl.
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De hobby van oudere jongeren
De Coronatijd zorgde ervoor dat er veel niet mogelijk was, maar het zorgde er ook voor dat
er weer nieuwe ideeën werden uitgewerkt. Zo ook het idee om wat te doen met mini cross
auto s. Ee groep liefhe ers estaa de uit; Wa der, Peter, Wouter e Derri k Ba dstra,
Willem Walstra, Gerard en Jan Durk Bruinsma, Jan de Jong, Douwe Boersma, Andre Gijzen
e “ie e Tui stra ko hte
i i rossauto s e gi ge ra e op het trai i gs eld a NOK.
Siebe verzorgde ook de catering tijdens de races.

Siebe, Wouter, Peter, Jan, Willem, Jan-Durk, Derrick, Wander en Andre.
Douwe en Gerard waren op het fotomoment niet aanwezig.
Er werd op
zondagmiddagen
ongeveer 2 uren
lang geracet. De
autootjes die
elektrisch zijn
aangedreven en
een topsnelheid
van ± 100 km/u
op zand en ± 120
km/u op asfalt
ku e hale , rijde ± 5 i ute op éé a uladi g, dus reser ea u s zij o is aar.
Tijdens de races ging er ook weleens wat kapot en
dat erd da eer tijde s ee geza e lijke Pitsstopa o d ij Peter i de garage gerepareerd. Bij de
races, zondagmiddag op het NOK-terrein, kwam veel
publiek kijken maar de raceclub is nu op zoek naar
een nieuwe plek waar ze hun hobby kunnen
beoefenen want u zult begrijpen dat deze krachtige
autootjes het trainingsveld niet altijd voetbalwaardig
achterlaten. Dus bij deze ook een oproep aan iemand die een mooi en vlak stukje land
beschikbaar wil stellen voor deze hobby. Eventueel hebben de coureurs zelf ook nog wel de
mogelijkheid om een stukje zelf te egaliseren. Positief is dat er geen geluids- en
stankoverlast door deze autootjes is omdat er geen benzinemotortjes inzitten.
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Oudemirdumers in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 1942-1962
De Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) wil graag zoveel (pas- foto s e /of
verhalen van iedereen die naar Ned. Indië en Nieuw-Guinea is geweest als burger of als
militair in de periode 1942-1962.
Tussen 1942 en 1945 zijn Wietze Bouma (monseigneur Vitus) en domineesdochter Jeanne
L.A. Witteveen-Tjebbes als oud-inwoners uit Oudemirdum in Jappenkampen omgekomen.
Van laatstgenoemde heeft de stichting geen pasfoto.
Voor zover bekend zijn er 166 Gaasterlandse jongemannen als militair daarnaar toe geweest
en 1 vrouw. Op dit moment (mei 2022) is er van 120 personen een pasfoto. De bedoeling is
om in het jaar 2025 daarover te publiceren en te laten zien wat iedereen daar heeft moeten
doormaken en wat het betekende voor de achterblijvende families in Gaasterland.
In die periode zijn 18 jongemannen uit Oudemirdum daadwerkelijk naar Nederlands-Indië
geweest. Van 6 jongens uit Oudemirdum hebben wij i iddels éé of eer foto s gekrege
en naar foto s a 12 jongens zijn wij nog zoekende. De Stichting hoopt dat u in contact wil
komen. Voor zover bekend heeft geen inwoner van Oudemirdum als militair gediend in
Nieuw-Guinea van 1949-1962.
Er kan contact worden opgenomen via e-mail met stichtinghwg@gmail.com of met
J.G. Vogelzang van de Stichting HWG, telefoon 06-48803642.
De woonplaatsen worden aangehouden zoals de gemeente die gebruikte bij de oproep.
Graag ontvangt de Stichting een foto - en/of aanvullende informatie - uit die periode van:
Gerben Boersma, 18-01-1926; Ruurd Boomsma, 02-12-1925; Hendrik L. Bovenkerk, 13-041925; Sake de Jong, 22-03-1924; Willem de Jong, 19-11-1922; Engbertus van Maren, 07-101927; Ooijer Postma, geb. 01-01-1927; Sietze Postma, 28-08-1925; Tjerk Spriensma, 18-061926; Feike Stegenga, 05-03-1925; Oenze Stoker, 19-04-1925 en Popke van der Zee, 10-111925.
Er is een foto van: Bauke H. Albada; Haije Hornstra; Hendrik de Jong; Gerben Muizelaar,
Klaas Muizelaar en Wieger Roelevink.

Bezoekadres HWG: Raadhuisstraat 29, 8561 BH NL84RABO0154026395
Secr. Mevr. S. Dijkstra, Meerweg 8, 8561 BH, Balk, tel. 0514-602299
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De Wâlikker klapt uit de school…
Op het moment van schrijven is het begin
augustus en is het nog volop zomervakantie.
Voor nu weinig nieuwtjes voor deze
herfsteditie.
Omdat onze jongste komend schooljaar ook
naar de middelbare school gaat, is dit daarom
mijn laatste stukje namens de Wâlikker.
Vanaf de volgende editie zal Jildou van der Zee
dit van mij overnemen. Bedankt Jildou. Fijn dat jij ons dorp op de hoogte wil houden over
het reilen en zeilen van de Wâlikker. Succes!
Hartelijke groet van Linda Quak

Even voorstellen
De redactie vroeg of ik me voor wil stellen als nieuwe
secretaris van Plaatselijk Belang in Oudemirdum. Dat
doe ik uiteraard graag. Inmiddels ben ik alweer een
aantal maanden in functie, wat erg goed bevalt.
Zelf ben ik opgegroeid op een boerderij in Bakhuizen. Na
een mooie studententijd in Groningen, ben ik samen
met Klaas in Oudemirdum gaan wonen. We wonen nu
alweer een aantal jaren met veel plezier aan de
Gaestwei, inmiddels ook samen met Eva (6 jaar)
en Niels (4 jaar).
In het dagelijks leven ben ik, na bijna 10 jaar als jurist bij
Univé, net gestart met de studie Docent/ Tolk
Nederlandse Gebarentaal. Een mooie nieuwe uitdaging.
In mijn vrije tijd leef ik mij op maandagavond graag uit
bij de bootcamp van Rune bij het dorpshuis (een aanrader) en doe ik graag leuke dingen met
onze kinderen.
Het secretariaat van Plaatselijk Belang zie ik als een mooie uitdaging en aanvulling op mijn
dagelijkse bezigheden. Ik draag op deze manier graag mijn steentje bij aan het wonen in ons
mooie dorp.
Graag tot ziens!
Tiny Schotanus - Veldman
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Trekkertrek 2022
Op zaterdag 27 augustus was het eindelijk weer zover: een echt Aldemardumer
trekkertrekfestijn. De negende editie alweer en bovendien op een nieuwe locatie: dicht bij
de bebouwde kom van
Oudemirdum: op het land van
Foeke de Jong. Met de hulp van
trouwe sponsoren, veel
vrijwilligers, het mooie weer en
natuurlijk de vele toeschouwers is
het een topdag geworden!
Vanaf deze plaats: iedereen van
harte bedankt!

Van de 153 deelnemers zijn dit de winnaars
geworden. In de 7 standaardklassen:
Peter de Jo g; t )a d. Wille Pa der;
de Knipe. Wieger Wiekel; Molkwar, Rintsje
Draijer; Wyckel, Henk Bouwman; Punthorst,
Niels Osinga; Balk en Wander Bruinsma;
Oudemirdum.

In de 5 sportklassen: Durk de Heij;
Opende, Ruben Veenstra; De Knipe,
Miko ten Hoor; Waskemeer, Jan
Veenstra; Warns en Nynke
Bijsterbosch; Hemelum.

In de Oldstock: Arend ter Heide
uit Echtenerbrug.
In de Duitse klasse: Martin
Vers hoor uit t )a d.
Zie voor meer informatie:
trekkertrekoudemirdum.nl
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Kliflafjes
een nieuwe bouwtrend: de erdozi g van
het landschap.
Advies is dus om rechts van het midden te
blijven op die bank, die zowaar een
politieke lading lijkt te krijgen als je het zo
bekijkt!
Er zijn vele kapers op de Gaasterlandse
kust. Dat was al zo sinds de Slag om Warns,
maar veel later was er ook een
projectontwikkelaar die vond dat
Gaasterland een jachthaven verdiende.
Door de dijk tussen hoeve Spitsbergen en
het Mirnser klif te openen kon dat mooi,
vond hij. Nooit meer wat van gehoord,
omdat de bevolking (en dus de politiek)
deze snoodaard met pek en veren het dorp
uitjoeg. Datzelfde overkwam de
beleidsmakers van de Ecologische Hoofd
Structuur (EHS). De barkrukken vlogen door
het oude dorpshuis van Oudemirdum toen
ze daar de Gaasterlanders kwamen
verblijden met hun plannen! Klaar was het
met die EHS, al leverde het wel een mooie
schilderijlijst op, bovenop it Heech. En een
avondvullende revue in Nijemirdum. Maar
dat was het dan wel zo beetje. We
moeten met z allen dus een beetje
urge eester Gaaike a blijven. Want
welvaart is belangrijk, maar welzijn is
kostbaar! Gaasterland heeft z eigen
authenticiteit.
Het is hier nog net zo als roeger , hoor je
toeristen regelmatig zeggen.
Nou, daar is in het verleden hard voor
gestreden. Want welvarend kun je worden,
welzijn kost bloed, zweet en tranen!
Geniet tijdens je wandeling of fietstocht
door onze groene oase dus van jouw
rijkdom. En waan je een miljonair, ook als
je geen werk hebt of geen huis kunt kopen!
Ga dan even naar die geldauto aat in het
Jolderen, de spaar a k…. a Gaaikema.
En vul er je mentale beurs.
Beste maar weer! HL

Niet rijk, wel gelukkig!
Recent onderzoek wees uit dat de Friezen
economisch gezien het armst zijn van alle
Nederlanders. Maar, zo stelden de
wetenschappers tot hun verbazing vast, ze
zijn tegelijkertijd ook het gelukkigst!
Hoe kan dat nou? Geld maakt toch
gelukkig? Dát blijkt toch iets anders in
elkaar te steken. Want doordat Friezen
graag zelf de regie houden, in plaats van
klakkeloos Haags beleid op te volgen, is
Friesland inmiddels een groene oase in
Nederland. Dat geldt zéker voor
Gaasterland.
Burgemeester Gaaikema was misschien wel
de eerste blokkeerfries. Hij wist het voor
elkaar te krijgen om de laatste bospercelen
te behouden voor toekomstige generaties,
nadat 4/5de van alle bossen in Gaasterland
waren gerooid. Een hele prestatie waarbij
hij ongetwijfeld veel tegenstand ondervond
van rijke boseigenaren en bosarbeiders die
hun schamele brochje verdienden met hun
noeste arbeid! Toch was het overgrote deel
van de Gaasterlanders kennelijk erg blij
met deze visionair. Want zij schonken
blokkeerfries Gaaikema een stevige bank
op een fantastische plek in het
Jolderenbos. Vanaf die Gaaikemabank
komt al het moois dat heel Friesland te
bieden heeft samen. De subtiele lucht van
water vermengt zich er met de boslucht en
een vleugje koeien- en Frysk hynder-odeur.
Al waait het, je profiteert er van de
beschutting die het Jolderen je biedt.
Terwijl je kijkt naar de steeds veranderende
kleuren van ons IJsselmeer, van
pastelgroen tot dreigend zwartgrijs.
Oftewel de see zoals Gaasterlanders het
Lago Maggiore van Gaasterland liefdevol
noemen. Maar je moet op die historische
bank tegenwoordig wel uiterst rechts gaan
zitten om van het indrukwekkende uitzicht
te genieten. Zit je links, dan valt je oog op
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COLOFON
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum:
Voorziter
Penningmeester:
Vice voorziter:
Secretariaat:
Leden:

Jappie Stegenga
Tel. 0514-571852
Anne-Carine Verhage
Tel. 0514-856545
Gatze Bokma
Tel. 0514-850796
Tiny Schotanus-Veltman
Tel. 06-30401289
Gerke Walinga
Janna Rienstra
Saskia Tuinstra

Roune Leane 9
8567 LK
Jan Schotanuswei 96
8567 LE
De Alde Buorren 5
8567 LG
Gaestwei 21
8567 JR
Tel. 0514-571395
Tel. 06-41629193
Tel. 06-12976609

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
Gatze Bokma
Rein Boonstra

tel. 06-21234231
tel. 06-10468688
tel. 06-27974962
tel. 06-25032044
tel. 0514-850796
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

Is de ‘Circulaire’ iid wol sa nij ???

Roel Haringsma, Durk de Vries en Otte Hospes
± 1970 yn de Roune Leane.

En at jo wat hienen wat net meer brúkt wurde koe dat kaam yn it izeren jiskefet en waard
troch de gemeente ophelle en gie nei it stoart oan it Heidepaad en noch wer earder hie
Aldemardum in stoart oan de Fonteinwei, sa’n bytsje op it plak fan nr 5.
Nei de tiid fan it jiskefet kamen de plestyk pûden mei in opdruk fan de gemeente
Gaasterlân. Dizze pûden koest yn de winkel keapje en yn de priis siet dan in opslach
foar de gemeente as ôffalbelêsting. Setten jo in oare pûde by de dyk, dy waard ek net
meinommen. En no ha wy de plestyk kontainers.
Foto’s en tekst: Rommert

It Pompeblêd • 31e jaargang • nummer 3

Sa’n 50 jier tebek wie neffens my ek al in protte ‘circulair’. It fleis by de slachter waard
op in papieren skaaltsje en yn in papieren pûdtsje of fetfrij papier dien, sa at in hiele
protte guod yn papier ferpakt waard ynste fan yn plastyk. De pûdtsjes waarden wol wer
brúkt foar de bôle yn it breabakje fan de minsken dy’t nei it wurk moastten en fan it
fetfrije papier koene wy wer draakjes (vliegers) meitsje. Alle oare âld papier waard wer
ynsammelle. It súvel-en brij-guod siet yn in glêzen flesse en dy gie werom nei de fabryk.
Skilen en oar itens-ôfal waard yn in amer oan de dyk setten en troch boeren ophelle om
oan de bargen te fuorjen.

