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Van de Bestuurstafel
De zomervakantie is helaas weer voorbij, het bruiste wederom volop in
Oudemirdum. De ACO had weer hele leuke dingen georganiseerd,
zowel voor de kinderen als voor de volwassenen.
We hebben uiteraard ook weer zin in het nieuwe seizoen. Let op: er
staan twee informatieavonden gepland, plus een gezellige quizavond.
Meer informatie verderop in het Pompeblêd. Van harte welkom alvast!
Openluchtspel
Wat een geweldig succes! Het openluchtspel. Zeven avonden was het
uitverkocht. We bedanken toneelvereniging Snypsnaren en regisseur
Romke Gabe Draaijer plus alle vrijwilligers die geholpen hebben om dit
tot een succes te maken.
MFC
In het dorpshuis zijn deze zomer weer goed bezochte bingoavonden
geweest. De commissie had het wederom goed voor elkaar, super!
Sportieve dorpsgenoten
Wim Kuiper en Durk Agricola hebben het Elfstedenbrevet verdiend, dit
betekent: 1 keer geschaatst, 1 keer gefietst en 1 keer gewandeld. Een
geweldige prestatie! Daarnaast heeft Lolkje Stegenga voor de 10e keer
de Elfstedentocht gewandeld. Allen gefeliciteerd!
Herinrichting de Brink
De raad van de gemeente De Fryske Marren heeft hiervoor een bedrag
vrijgemaakt. Na de vakantie periode wordt er een projectleider
aangesteld die dit project op gaat pakken.
Jan Schotanuswei
We zijn samen met een bewoner van de Jan Schotanuswei bij de
gemeente geweest om te kijken of de snelheid bij het begin van de
bebouwde kom van Oudemirdum vanaf Rijs beperkt kan worden. Er
wordt vaak te snel gereden is geconstateerd en we zouden daar graag
wat snelheid beperkende maatregelen willen. Dit loopt nog.
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Bestuur
Ons bestuur is door omstandigheden wat uitgedund. Marianne Visch,
Fenna Keesman en Gea Liefhebber, we bedanken jullie nogmaals voor
alle inzet die jullie alle jaren getoond hebben. Inmiddels hebben we
Anke Heemskerk bereid gevonden om ons bestuur te versterken. We
hopen dat ze op de volgende ledenvergadering in ons bestuur wordt
gestemd. De taken worden intern verdeeld. Wij hebben besloten om
vooralsnog met 7 personen door te gaan i.p.v. 9.
We wensen iedereen nog enkele mooie zomerdagen toe en graag tot
ziens op de infoavonden.
Groeten, Jappie Stegenga (voorzitter) & Tine Bandstra (secretaris)

Van de penningmeester
Het innen van de contributie is ook dit jaar weer uitstekend verlopen.
Het is al eens eerder geschreven maar ik doe het toch nog maar eens:
Willen de leden die contant betalen in overweging nemen om de
contributie automatisch over te maken? U begrijpt dat dit ons veel werk
scheelt. Maar, het is natuurlijk aan u!
Tevens deel ik u mee dat ik door verschillende omstandigheden
genoodzaakt ben om te stoppen met het penningmeesterschap van
Plaatselijk Belang. Ook mijn echtgenoot, die op de achtergrond het
automatiseringsgebeuren voor de financiën van Plaatselijk Belang
uitvoert, stopt hiermee. Wij zijn blij met deze ervaring, hebben veel
geleerd over Oudemirdum en de Oudemirdumers!
Wij wensen vanaf deze plek onze opvolger veel succes toe en ik dank u
voor het vertrouwen dat u in ons heeft gehad!
Met een vriendelijke groet,
Fenna Keesman
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Informatieavonden in ‘It Klif’
U bent van harte uitgenodigd op de informatieavonden in ‘It Klif’
1. Op maandagavond 26 september 2016 om 19:30
Op deze avond organiseert het bestuur van het dorpsbelang
Oudemirdum een gecombineerde informatieavond. Deze avond staat in
het teken van veiligheid:
1. Wijkagent Dirk Hebing gaat ons uitleg geven over
1000ogen WhatsApp. WhatsApp als middel om de
buurten veiliger te maken. Denk alvast na of u
hierin actief zou willen zijn, bijvoorbeeld als
groepsbeheerder.
2. Brandweerman Alex van der Vegt als coördinator ‘brandveilig
leven’ in Zuidwest Fryslân zal ons op deze
avond een interactieve voorlichting geven over
brandveiligheid en brandpreventie. Hij wil ons
bewust maken van de gevaren van brand, hoe
brand te voorkomen en hoe te handelen
wanneer er onverhoopt toch brand uitbreekt.
2. Op maandagavond 24 oktober 2016 om 19:30
Naar aanleiding van de vragen die tijdens de jaarvergadering gesteld
werden over de zendmast op het NOK terrein, organiseren we in
samenwerking met de gemeente een
informatieavond over deze mast.
Als u een vraag heeft, mail die dan alvast naar
secretariaat@oudemirdum.nl. Wij sturen die
vraag dan alvast door naar de deskundigen, en
die zullen dan indien mogelijk op de avond van
24 oktober een reactie of antwoord geven.
Wees welkom!
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Zomeractiviteiten Oudemirdum
Ondanks dat de temperatuur wat aan de lage kant was deze zomer
mogen we weer terug kijken op een geslaagd programma. We hopen dat
een ieder weer wat van zijn gading heeft gevonden.
Al waren de temperaturen laag, het tontsje lûke was weer favoriet bij de
jeugd. Wij willen dan ook weer onze dank uitspreken richting de
organisatoren van deze avond.
Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ons deze zomer weer
hebben geholpen. En uiteraard dank aan alle sponsoren die deze
avonden mogelijk gemaakt hebben.
Wij van de ACO gaan na de vakantie weer brainstormen over de zomer
van 2017.
Heeft u suggesties, dan horen wij dat graag. U kunt uw suggesties of
ideeën melden via info@aco-oudemirdum.nl
We zien u volgend jaar graag weer!
Activiteiten Commissie Oudemirdum

De heren van de ACO op de Brink bij de koelkast van Reboelje. Op de foto
ontbreken Jan Oostendorp en z'n maten.
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Interview met twee sportieve mannen
Gea en Wieke zijn deze keer op de koffie geweest bij: Wim Kuiper en
Durk Agricola, omdat ze het Elfstedenbrevet gehaald hebben.
Wie zijn Wim Kuiper en
Durk Agricola?
Durk is geboren en
getogen in
Oudemirdum.
Opgegroeid in de
dorpskroeg ‘Boschlust’
op de Brink. In 1987
heeft Durk samen met
zijn vrouw Agatha
Boschlust
overgenomen van zijn
ouders. In 2008 heeft
hij zich op een breder
ondernemerschap
gegooid. Hij verhuurt
verschillende
horecapanden. Hij
woont nog steeds in
Oudemirdum met
vrouw en kinderen.
Wim is geboren in Balk als zoon van de melkboer. Als 17-jarige jongen
had hij het wel gezien in Balk en vertrok naar Rotterdam om bij de
Shell in opleiding te gaan. Tot zijn 32ste heeft hij naast zijn werk
gestudeerd om hogerop te komen. Toen was hij helemaal klaar met
studeren en ging naast zijn werk heel fanatiek sporten, wielrennen en
schaatsen. Zijn werk bij de Shell duurde tot zijn 42ste.Omdat de
computer toen veel werk overnam, was Wim boventallig geworden en
kon al met prepensioen!
Hij kwam met zijn gezin op de Liemdobben in Oudemirdum wonen. Ze
zijn ook nog een aantal jaren naar Zweden geweest, waar ze tochten met
sledehonden organiseerden.
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Hoe kom je in het bezit van een Elfstedenbrevet?
Als je de Elfstedentocht geschaatst, gefietst en gewandeld hebt.
Wanneer zijn jullie hiermee begonnen en hoe vaak?
Wim heeft in 1985 en 1986 de Elfstedentocht als wedstrijdrijder
geschaatst en in 1997 als toerrijder, maar is toen afgestapt. Durk in
1985,1986 en 1997 als toerrijder. Wim heeft alleen in 1982 de
Elfstedentocht officieel gefietst (daarna nog vele malen onofficieel)
Durk in 2009 voor het eerst en daarna ieder jaar.
Het wandelen van de Elfstedentocht hebben ze samen gedaan in 2016
en ze zeggen dat dit verreweg het zwaarst is geweest, vooral omdat je
de volgende dag weer moet!
Hebben jullie de verschillende onderdelen vaak geoefend?
Durk: voor de Elfstedentocht van 1997 heeft hij, samen met zijn vrouw
Agatha, twee weken getraind. Vanaf die tijd is hij heel regelmatig gaan
sporten, fietsen, mountainbiken, schaatsen.
Wim is zijn hele leven al met sport bezig. Vanaf zijn 32ste twee uren
per dag. Hij heeft soms wel 100 wielerwedstrijden per jaar gedaan.
Wim heeft veel te danken aan zijn vrouw Siny, zij ging altijd mee voor
de verzorging. Voor de wandeltocht in 2016 is Wim in oktober vorig
jaar begonnen met trainen en Durk had 400 km getraind.
Hebben jullie tochten samen gedaan?
Ja, de wandeltocht van 2016. Op de eerste dag, na 10 km, ontmoeten ze
elkaar en zijn samen zo hard mogelijk gaan lopen, omdat ze beide
competitief zijn. Maar.......na twee dagen waren ze kapot en hebben het
anders aangepakt: na elke 10 km restaurantje opzoeken, relaxen met
koffie en gebak met slagroom, zo was het veel beter vol te houden!
En steun kregen ze van hun therapeut Lolkje Stegenga, die al tien
elfstedenwandeltochten op haar naam heeft staan! Wim had op de 4e
dag 2 nagels eraf en 16 blaren, maar ze hebben ontzettend veel plezier
gehad en er is een warme vriendschap ontstaan tussen beide heren.
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Durks vrouw Agatha heeft de mannen iedere keer gebracht en
opgehaald en zorgde voor het warme eten van Wim en Siny, mede
omdat Siny met ziekte te kampen had. En Agatha stond met een
prachtig spandoek aan de finish.
Hebben jullie helden?
Durk ziet Wim als zijn held. Wim ziet Siny als zijn held, bij al het
sporten en wedstrijden stond Siny altijd voor hem klaar.
Hebben jullie nog andere hobby's?
Durk: Kiten, racefietsen, mountainbiken en schaatsen.
Wim: Spoortreinen, fietsen en Afrikaanse Prachtvinken.
Gea en Wieke hebben een gezellige middag gehad, want er was koffie,
cake en veel gespreksstof.

Zijn wij het slimste dorp van Friesland??
Vorm een team en geef je op, een team kan
maximaal uit 5 personen bestaan. Losse opgave
is ook mogelijk.
Like de facebookpagina en volg deze strijd op:
https://www.facebook.com/slimstedorp/

Datum: zaterdagavond 22 oktober 2016
Locatie: Dorpshuis ‘It Klif’
Opgave (of bij vragen):
>> slimsteteam@oudemirdum.nl <<
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Bedankt mannen!
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Wist u dat?


De perkjes in Oudemirdum niet meer worden gemaaid door de
gemeente? Als u het hier niet mee eens zou zijn, u dan contact
op kunt nemen met de gemeente?



De oranje
vereniging een
geweldige “Dirty
Herrie Race” heeft
georganiseerd. Er
was geen levend
dier meer te
bekennen in het
Fonteinbos.



Groep 7 en 8 van de Wâlikker een geweldige musical heeft
opgevoerd voor ouders, pakes en beppes?



IJsboerderij ”de Bûterkamp” een heerlijk ijsje schepte op de
open dag van 8 juni en alle andere dagen ook natuurlijk.



Het trainingsveld van Nok wel voor een heel ruim begrip
‘training’ werd gebruikt. Het leek wel autocross… ;)



De ACO ook dit jaar weer vele leuke zomer activiteiten op de
Brink heeft verzorgd?



Snypsnaren volle tribunes
trok met de voorstellingen
van ‘Reboelje yn
Gaasterlân’. Maar hoe
kwam Henk Landsheer toch
aan die túten op syn holle?
Wie is deze mysterieuze
vrouw? Uw oplossing mag
u sturen naar de redactie!
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Kleurplaat
Deze keer waren de kleurplaten
ingeleverd bij Slagerij De Vries. De
volgende inzenders mogen daar een
prijs op halen:
Eline Muizelaar (5 jaar)
Landon Boonstra (7 jaar)
Esmee Rienstra (11 jaar)
De kleurplaat uit dit herfstnummer
kun je inleveren bij Technisch
Bedrijf Bokma. De kleurplaat vind
je in het midden van dit Pompeblêd.
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Oudemirdum onderneemt
Vertel eens wat over jezelf.
Ik ben Jan-Roelof Kors. Ik ben 11 jaar geleden verhuisd naar
Oudemirdum, en heb ruim 20 jaar voor een werkgever in de IT gewerkt.
De meeste mensen in het dorp zien mij wel eens lopen met onze twee
honden, de Berner Sennen Dobbes en teckel Pip. In januari heb ik na
een reorganisatie de kans gekregen voor mijzelf te beginnen. Sindsdien
ben ik eigen baas, en dat bevalt mij goed.
Ik ben opgegroeid op een boerderij in Eeserveen (Drenthe). Na de mavo
en middelbare landbouwschool ben ik naar de Stoas in Dronten gegaan
voor een agrarische lerarenopleiding.
Hier kwam ik in aanraking met computers. In mijn studententijd maakte
ik al de lay-out op van anderen hun verslagen en scripties, en konden zij
tegen betaling gebruik maken van de printer die ik met een paar
vrienden had aangeschaft.
In die tijd verkochten wij ook al de eerste MS-DOS PC’s, goedkope
klonen van de bekende IBM-PC. Op een gegeven moment hadden wij
naast studenten, ook particulieren en bedrijven als klant. De
systeembeheerder (we spreken ’88) daagde ons uit het Novell-netwerk
van de Agrarische Hogeschool te kraken. Op maandagochtend kon de
beste man tot zijn grote verdriet niet meer inloggen…
In die tijd vergaarden wij onze kennis o.a. via Bulletin Boards, een
voorloper van het World Wide Web. Maar nog vele malen trager dan
het surfen via de telefoonlijn, wat menigeen zich nog herinnert.
Vandaar dat ik mij verder wou specialiseren in de IT. Na mijn studie in
Dronten heb ik nog een jaar een kopstudie Agrarische Informatiekunde
aan het Van Hall in Groningen gedaan.
Wat voor klanten heb je?
Ik voel mij het prettigst bij particulieren en MKB-klanten, waar ik de
verantwoordelijkheid krijg voor de automatisering. Ik wil niet enkel
leverancier van IT-producten en diensten zijn, maar vooral
vertrouwenspartner op automatiseringsgebied.
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Dit betekent dat je meedenkt en adviseert over de gehele
automatisering, van begin tot eind. Mijn vak is erg uitdagend, geen dag
is hetzelfde!
Wat is het belangrijkste wat je in al die jaren hebt geleerd?
Klanten zijn je waardevolste bezit en problemen zijn er om opgelost te
worden. Ook al ben je het niet altijd eens met de klant, tel eerst tot tien
voordat je je mening geeft.
Wie ben jij als persoon?
Rustig, zelfstandig,
klantvriendelijk,
vakman, behulpzaam,
oplossingsgericht, en een
analytisch denker.
Waar kunnen mensen bij
jou voor terecht?
De betere computers,
niet per se high-end
apparatuur, maar wel
kwaliteit boven
kwantiteit. Het oplossen
van storingen, alledaagse
problemen, complexere
vraagstukken, eigenlijk
alles behalve het
schrijven van software.
Wie meer wil weten kan
altijd op mijn website
terecht! http://jrkors.nl
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Reboelje yn Gaasterlân
Het is onmogelijk dat de grootste happening van 2016 aan uw aandacht
is ontsnapt. Aan de rand van het Jolderenbos, op het terrein van
Sneeuwwitje, werd het eerste Iepenloftspul van Oudemirdum
opgevoerd. Dit alles onder bezielende leiding van regisseur Romke
Gabe Draaijer. Alle betrokkenen waren het er honderd procent over
eens: zonder de inspirerende regisseur uit Molkwar was dit theater nooit
zo groots en professioneel opgezet, als nu het geval was.

Vooraf was het mega spannend voor alle medewerkers. Hoe krijgen we
dit organisatorisch goed voor elkaar? Hoeveel toeschouwers kunnen we
verwachten? Wat gaat dit allemaal kosten? Maken we misschien
aanspraak op subsidies? Zouden de mensen het wel een leuk stuk
vinden? En wat als het twee weken keihard regent…? Pfff, dit wordt
nog wat!
Een aantal spelers van Snypsnaren hadden al jaren de wens om dit een
keer op te zetten. “Mar ja, we moatte wol ien ha dy’t de karre lûke wol
en kin, oars sil it em nea wurde”, aldus nestor Snypsnaarder Age
Witteveen. Uiteindelijk werd dus in Romke Gabe de ontbrekende
schakel gevonden. “Reboelje yn Gaasterlân” werd zijn afstudeerproject
vanuit de opleiding Docent Drama aan de NHL in Leeuwarden.
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Zijn ambities reiken verder dan bijklussen als regisseur van plaatselijke
toneelverenigingen. Sterker nog, hij wil zich graag verder ontwikkelen
in openluchtspellen. Mooier konden we het in Oudemirdum niet treffen,
oftewel, deze match was een feit!
Oké, en dan gaan we
beginnen. Hoe gaan we
beginnen? Er moest
eerst maar eens een
projectplan komen. En
hoe zit het met (de
werving van)
vrijwilligers?
Uiteindelijk waren er
maar liefst zo’n honderd
mensen betrokken bij
het hele gebeuren.
Natuurlijk heeft de één er meer uren ingestoken dan de ander, maar feit
blijft wel dat je iedereen nodig bent. De bouwploeg, de techniek, de
grime, de EHBO, de PR, de kostuums, het bestuur, enz. En dan
natuurlijk een gemotiveerde spelersploeg! Ditmaal waren niet alleen de
spelers van Snypsnaren actief. Ook werden figuranten, koorleden,
kraanmachinisten en Lyske van stal gehaald… Alleen met passievolle
inzet van iedereen lukte het om een professioneel stuk neer te zetten.
Alle betrokkenen waren er eigenlijk wel een beetje verbaasd over; it
mantsje út Molkwar slaagde wonderwel om al die (soms eigenwijze)
Oudemirdumer neuzen in dezelfde richting te krijgen! Daar waar het
bos, de weilanden en het IJsselmeer bijeenkomen, daar moest het
allemaal gebeuren.
En dan de voorstellingen. Wat niemand had verwacht, maar stiekem wel
had gehoopt, gebeurde: alle kaarten uitverkocht! Er werd zelfs nog een
extra voorstelling ingelast. En ook deze tickets gingen in no-time over
de toonbank. Ruim 1200 betalende bezoekers hebben genoten van een
prachtig avondje uit. Wat een opluchting zeg… Ook kwam er via
subsidies een welkome financiële injectie binnen. Maar last but not
least, de middenstand van Oudemirdum en daarbuiten liet zich niet
onbetuigd!
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Voor de buitenwacht leek
het er misschien zelfs op
dat Snypsnaren met een
dikke plus in de boeken
zou eindigen. Toch was dit
niet het geval. Heel veel
kosten zijn gemakkelijk te
voorspellen: decorbouw,
licht en geluid,
tribune/toiletwagen huren,
enz. Maar het hele
evenement moet ook voor
een maand verzekerd zijn,
het terrein moet weer in de
oorspronkelijke staat
hersteld worden, het hele
PR-apparaat (website, flyers, ontwerp, enz.), vergunningen, noem het
allemaal maar op. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de kosten en baten
van het hele project elkaar niet veel ontliepen. En dat was ook het
oorspronkelijke doel: “We hoeven er
niet aan te verdienen, maar als we geen
geld hoeven bijleggen, dan zou dat erg
fijn zijn”. Aldus het bestuur van
Snypsnaren.
Er moest natuurlijk nog wel even een
knallend slotfeest komen voor die 100
spelers en medewerkers. Voor al die
onbaatzuchtige uurtjes was dat wel het
minste wat Snypsnaren kon bieden aan
al deze mensen. Zij hebben met z’n
allen gezorgd voor een boeiend stuk
theater waarbij Oudemirdum op de
kaart is gezet. Dit alles in een prachtig
decor van saamhorigheid!
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Puzzelcompetitie 2016
Wat een gedoe deze keer met de puzzelrubriek. We gaan er vanuit dat de
derde ronde van de puzzelcompetitie 2016 minder problemen zal
veroorzaken. Nogmaals excuses!
De tweede ronde van de puzzelcompetitie 2016 leverde onze deelnemers
voor zowel de kruiswoordpuzzel, al werd het antwoordbalkje onderaan
gemist, als voor de sudoku geen onoverkoombare problemen op.
De mensen die voor het eerst mee gaan puzzelen het volgende: elke goede
inzending van de kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en
een correcte sudoku met één punt. Daar “It Pompeblêd” vier keer per jaar
verschijnt, is de te behalen maximale score voor de kruiswoordpuzzels
twintig punten en voor de sudoku ’s vier. Ook in de competitie van puzzeljaar
2016 geldt natuurlijk weer dat niet beslist de maximale score gehaald hoeft
te zijn om kans te maken op een prijs(je). Dus een keer geen tijd of anderszins
verhinderd mee te spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid
die u wel schikt, uw oplossing(en) van de puzzel(s) in!
De stand na de Zomer Kruiswoordpuzzel
5 punten
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29
Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9
Dhr. en Mevr. W. Kuiper, Liemdobben 8
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
Mevr. M. Dijkstra - Stegenga, Sminkewei 3
10 punten
Fam. G. Baukema, Binnenwei 9
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Dhr. G. Kelderhuis, De Gaestwei 25
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14
Dhr. en Mevr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4
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Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Dhr. D. Walinga, Gaestwei 17
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5
Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55
Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
De stand na de Lente Sudoku
1 punten
Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
2 punten
Mevr. A. Abma - Posthuma, De Flechtreed 16
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Dhr. G. Kelderhuis, Gaestwei 25
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Dhr. en Mevr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25
Mevr. A. Klompmaker - Schakel, De Ikebosker 27
Dhr. P. Plantinga, De Flechtreed 55
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
De uitwerking van de puzzels vindt u elders in dit blad.
De oplossingen kunnen worden ingeleverd tot 1 november 2016 bij:
Jelle Twijnstra,
Jan Schotanuswei 9,
8567 LA Oudemirdum.
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
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HERFSTPUZZEL 2016
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OPLOSSING ZOMER SUDOKU
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Oplossing Zomerpuzzel
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Bazaarcommissie O.N.S organiseert ten bate van de
P.K.N. OUDEMIRDUM NIJEMIRDUM en SONDEL
haar jaarlijkse

BAZAAR
Zaterdag 15 oktober 2016
van 9.30 uur tot 15.00 uur
in MFC “It KLIF” te Oudemirdum
met veel leuke raad- en doe spelletjes voor jong en oud. Laat u
verrassen op de Bazaar dag en alles met mooie prijzen te
winnen!!!!
Verder is er o.a. te koop:
 Allerlei soorten jam en gelei
 Honing
 Zoetzuur van augurk en courgette
 Kaarten in velerlei soorten, handgemaakt
 Cadeauartikelen
 Kabouters, handgeschilderd
 Bloemdecoraties, kransen en viooltjes in pot
 Etagères voor vogelvoer in verschillende uitvoeringen
 Houten voorwerpen, handgemaakt, insectenhotels
 Eigengebakken koek en cake
 Zelfgemaakte yoghurt
 Natuurlijk…….de gebreide sokken, ook op nabestelling
In de speciale koffiehoek is er gelegenheid voor een aangekleed
bakje koffie, thee of fris.
KORTOM, VOLOP SFEER. DIT ALLES MAG U NIET
MISSEN!!
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Bernekoar
Prelude
Was je ooit lid van Bernekoar Prelude?
Of ken je zangers en zangeressen die vroeger lid waren? Meld je dan
aan voor de reünie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan!
Op zaterdag 8 oktober 2016 vieren we het jubileum vanaf 15.30 uur met
een reünie voor oud-leden en een muzikale feestavond.
Vanaf 18.30 uur vieren we het jubileum met iedereen die ons een warm
hart toedraagt. Ook als u niet lid was, bent u van harte welkom!
Reünie commissie
Geeske Hendriks-Boukes, Geeske Wortman-Rienstra,
Feikje Draaijer-Rienstra en Tine Haantjes-Runia

Volg ons op
Facebook
Opbrengst collecte Longfonds 2016 ( voorheen Astma Fonds )
In de laatste week van mei zijn in Oudemirdum en Rijs weer verschillende collectanten
op pad geweest voor het Longfonds. De opbrengst bedroeg €927.51
Hartelijk dank voor uw bijdrage! Hiermee kan het Longfonds blijven strijden tegen
longziekten en onderzoek financieren om kapotte longen te repareren.
Want gezonde longen zijn van levens belang.
Collectant gemist?
Sms dan ‘LONG’ naar 4333. Hiermee doneert u alsnog €1.50 aan het Longfonds. Of ga
naar longfonds.nl/steun-ons
Namens het Longfonds,
Janke de Jong – Hoekstra
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Beste inwoners van Oudemirdum,
Van 5 tot en met 10 September 2016 is de landelijke collecte week van
het KWF.
In de achterliggende maanden zijn we als bestuur intensief bezig geweest
met het werven van collectanten voor het KWF. Gelukkig zijn er 14
inwoners bereid gevonden om te collecteren.
Als bestuur zijn we blij verrast hierover en wensen de collectanten veel
succes toe!
Inmiddels hebben we de eerste kennismaking met elkaar gemaakt onder
het genot van een kopje koffie in hotel Boschlust.
We hopen dat er in Oudemirdum weer actief gegeven wordt voor het
KWF!
Met vriendelijke groet,
Bestuur KWF afdeling Gaasterlan-Sleat
Voorzitter
Riemke Deinum
Penningmeester Marieke Gijzen
Secretaresse
Janke Noordzij
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Nijs fan de Snypsnaren
Noch neigenietsjend fan ús iepenloftspul ‘Reboelje yn Gaasterlân’,
binne we wer begûn mei de tariedings foar it kommende toanielseizoen.
De lêskommisje hat wer boekjes besteld en is drok dwaande om in moai
stik út te sykjen. Dit jier gjin iepenloftstik, mar wer ‘gewoan’ op it
podium in MFC It Klif. No ja ‘gewoan’, fansels wurdt it in geweldich
stik, want as toanielferiening hawwe wy kommend jier wat te fieren!
Snypsnaren bestiet 25 jier! Hjir moatte we in feestje fan meitsje, mar
dat is ús regisseur Romke Gabe Draaijer wol ta fertroud. Wy hâlde
jimme op ‘e hichte yn it kommende Pompeblêd.
Wyls’t wy al drok dwaande binne mei de tariedings foar 2017, is
‘Reboelje yn Gaasterlân’ foar ús noch net hielendal ôfrûn. Wy meie op
15 oktober mei de hiele toanielploech nei de útrikking fan de Gouden
Gurbes: “In Gouden Gurbe is de priis foar makkers fan Iepenloftspullen
yn de provinsje Fryslân. De priis is yn 2007 ynsteld troch de Ljouwerter
Krante as fariant fan de Oskar. Der binne Gouden Gurbes foar de bêste
haadrol, de bêste byrol, de bêste foarstelling en de bêste foarmjouwing.
Der is in ûnôfhinklike sjuery mar dêrneist meie ek taskôgers by elke
foarstelling har oardiel jaan. Om it oardiel ôfwoegener te meitsjen kaam
der yn 2008 in 'geheime lekesjuery' oan te pas fan teaterleafhawwers.
En dan bestiet noch de mooglikheid om in ekstra Gurbe út te rikken.
Neist de Gouden Gurbes wurdt ek noch de Ljouwerter Krante
Publykspriis útrikt foar it meast oansprekkende iepenloftspul.
De priis is neamd nei Gurbe, it mantsje dat mei syn frou Loltsje
kommentaar jout op it nijs op de foarside fan de krante. Hans Jouta út
Ferwert is de makker fan it byldsje (Wikipedia).”
Der hawwe in protte minsken posityf stimd op ús foarstelling, dus wy
hoopje dat we in kâns meitsje op in priis! En oars wurdt it gewoan in
prachtige jûn foar de Snypsnaarders yn Theater Sneek! Yn in
kommende Pompeblêd hearre jo fansels hoe’t dit ôfrûn is.
Groetnis, de Snypsnaren
P.S. Ferjit ús net te folgjen op facebook
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Jetje’s weetjes
Mijn vriendin gaf mij een poosje terug een schrift: handgeschreven
weetjes. Het komt uit haar familie, maar ze weet niet hoe oud het is.
Het begint met de kerst. Leg verschillende soorten dennenappels in een
zeer sterke zoutoplossing en laat ze een nacht liggen. Dan drogen op
kranten papier. Het zout zorgt voor kristallen op de dennenappels.
Dennengeur in huis: Een takje dennengroen verbranden boven een
kaarsvlam brengt geur in huis. Maar een handvol in een radiatorbakje
ook.
Mest voor kamerplanten: Doe eierdoppen in uw bloemengieter en de
planten groeien sneller.
Schadelijke insecten in uw kamerplanten: steek een paar lucifers met
de kop naar beneden in de aarde.
Sierkalebassen: Het is weer tijd voor sierkalebassen, maar na verloop
van tijd gaan ze schimmelen. Doorboor ze in de lengte met een
breinaald. Leg ze op de centrale verwarming. Als ze licht aanvoelen zijn
ze droog.
Bescherming tegen muggenbeten: Vul een
flesje met olijfolie, doe daar wat kruidnagels
in. Laat het een week trekken, zeef het en stip
het aan op je lichaam. Muggen hebben een
hekel aan kruidnagels. Op een schoteltje in
de slaapkamer helpt ook.
Mieren in huis: Vul een glazen pot met een suiker water oplossing.
Bind een stevig stuk papier over de opening. In het midden een gat ter
grootte van een doperwt. Ze kunnen er wel in maar er niet meer uit.
Middeltjes die helpen bij bijen-, wespen- en muggensteken:
Tijgerbalsem, azijn gemengd met zout, uiensap, vochtige suiker of natte
soda. Tijgerbalsem is een heel oud middel. Het is nog steeds te koop. In
een van mijn boeken staat dat het ongeveer 400 jaar oud is.

33

Het bestaat uit, kamfer-kruidnagel-pepermunt-kaneel-menthol en bij
kajapoetolie. Het helpt bij spierpijn, maar ook bij migraine, hoest,
insectenbeten en gewicht blessures.
Een oud Engels recept voor geurig linnengoed: Neem 50 gr. tijm 150 grote geurige rozenblaadjes - 35 gr. rozemarijn - 150 gr. lavendel
bloemen - 50 gr. munt en 200 gr. zout. Alles mengen en laten drogen.
Doe er dan 10 druppels rozenolie bij. Maar u kunt ook zelf iets maken
van bijvoorbeeld gedroogde citroen- of sinaasappelschil. Kaneel stokjes
en vanille stokjes, anijszaad of anijspoeder.
En dan nog een tip voor
de winter: Zoek twee
gelijke kiezel stenen. Ze
moeten lekker in de
hand liggen. Leg ze op
de verwarming. Als u
gaat wandelen in elke
jaszak een kiezel steen,
en u heeft lekkere
warme handen. Bij
thuiskomst weer op de
verwarming leggen. Ik
denk dat ik het zelf bij
handschoenen houd.
Dit was het voor deze
keer.
Groet Jetje
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Botergoud - Het thema van de Open Monumentendag 2016
Balk – De werkgroep Cultuur Historisch Erfgoed Gaasterlân-Sleat
nodigt u van harte uit voor de Open Monumentendag op zaterdag 10
september 2016.
Botergoud - Balk werd in de 18e eeuw welvarend door de boterhandel.
De handelaren, die goed geld verdienden met de verkoop van boter,
lieten prachtige panden met rijk versierde gevels bouwen langs de
oevers van de Luts. De gevels zijn te herkennen aan de botertonnen
verwerkt in de gevelstenen, bijvoorbeeld bij ‘t Bûterhûs aan de Van
Swinderenstraat 8. De boter die verhandeld werd, werd tot het eind van
de 19e eeuw op de boerderij gemaakt. Elke boterverkoper had zijn eigen
botermerk dat hij gebruikte wanneer hij boter wilde verkopen via de
waag. Bij de waag werd de boter gewogen voordat het werd
ingescheept.
In zowel ‘t Bûterhûs in Balk als in Bezoekerscentrum Mar en Klif in
Oudemirdum staan een aantal interessante panelen over de
boterbereiding. In Sondel kunt u bij Streekmuseum Eppinga zien hoe
het boerenleven er aan het begin van de vorige eeuw uitzag en op de
Lorbuorren 3 in Harich kunt u komen kijken en luisteren naar een lezing
over de restauratie van de monumentale kop-hals-rompboerderij.
Naast bovengenoemden hebben we nog een aantal monumenteigenaren
en musea bereid gevonden om de deuren te openen en zo hun pracht en
historie te tonen aan het publiek. De opening van de Open
Monumentendag is om 10:00 uur in ’t Bûterhûs in Balk. Eenieder is
welkom.
Een folder met route informatie is te verkrijgen bij Bezoekerscentrum
Mar en Klif te Oudemirdum, het VVV agentschap in Balk, bij Museum
Stedhûs Sleat te Sloten en bij een aantal monumenten. Voor vragen
m.b.t. de Open Monumentendag kunt u bellen met Bezoekerscentrum
Mar en Klif 0514-571777.
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Hylke en Meta in Rio
Op een feest vanwege de fusie van de Staatsloterij en de Lotto wonnen
wij een reisje naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Op 4
augustus vertrok ons vliegtuig en na twaalf uren vliegen kwamen we
aan in Rio. We vlogen met veel bekende medepassagiers, waaronder
onze Koning en premier Rutte.

We kregen toegangskaarten voor de openingsceremonie en de
wedstrijden van de handbaldames, de beachvolleybaldames en -heren,
het roeien, judo, zwemmen, volleybal en de hockeydames en –heren.
Het wegwielrennen hebben we ook nog gezien, want ze kwamen voor
ons 4-sterren hotel langs op de Praia Ipanema.
Verder hebben we het bekende beeld ‘Christo Redentor’ bezocht en op
het witte zand van de Copacabana gelopen. En natuurlijk zijn we naar
het HHH (Holland Heineken Huis) geweest.
Het was een onvergetelijke ervaring met prachtig weer en vriendelijke
mensen. Al met al was het een fantastische en unieke reis die we voor
geen goud hadden willen missen.
Hylke en Meta
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Dorpencoördinator
Gemeente De Fryske Marren hecht veel waarde aan de leefbaarheid in
de stad, dorpen en wijken.
Een vitale stad, een vitaal dorp en een vitale wijk maken dat de
inwoners van De Fryske Marren het aangenaam vinden om er te wonen.
Vrijwilligersorganisaties, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging, een
zangkoor, een toneelvereniging, een ouderraad van een school en
kerken, leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Goede contacten met
de gemeente zijn daarvoor erg belangrijk.
Ook u bent zo’n vrijwilligersorganisatie. Soms is het voor u lastig om
bij problemen en initiatieven uw weg te vinden op het gemeentehuis.
Om dat voor u te vergemakkelijken kunt u voortaan een beroep doen op
één van de dorpencoördinatoren. Heeft u een probleem, een idee of een
initiatief en denkt u dat u de gemeente daarbij nodig heeft, neem dan
contact op met één van onze dorpencoördinatoren. Zij kunnen u verder
helpen.
De dorpencoördinator gaat dan voor u de organisatie in, overlegt met de
collega-ambtenaren en probeert uw zaak onder de aandacht te brengen
en soepel te laten verlopen.
Heeft u al goede contacten op het gemeentehuis, dan kunt u die
natuurlijk ook gewoon blijven benaderen.
Wilt u uitleg over wat de dorpencoördinatoren voor u kunnen
betekenen, neem dan contact met ze op. Dit kan via 0513 - 239 000 of
e-mail: dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl
Ze zijn ook bereid om een keer bij u langs te komen.
Onze dorpencoördinator is:
Klaas Knobbe
Dorpen (en stad): Bakhuizen, Balk, Elahuizen,
Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum,
Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen,
Sloten, Sondel en Wijckel.

41

Verdwenen Bosambachten
‘Er is een tijd geweest dat er op bepaalde tijden van het jaar in de
Gaasterlandse bossen allemaal drukte en beweging was. Dat was in de
herfst als de lijsters en de snippen gingen trekken in de meimaand als
het eikenhout geschild moest worden. Dan kwam er leven in het anders
zo stille bos. Dan brak de tijd aan, dat, als men geluk had, er enige
dubbeltjes zouden gaan blinken tussen de gewoonlijk zo karig
verdiende centen.’
Naar deze bosambachten zijn de volgende straten genoemd:
De Bûgel
De Ikebosker
De Stobberoeier
De Flechtreed
De Snipfanger
De Lysterfanger
De Kwikkebei
Tegenwoordig is de lijster in Gaasterland een beschermde vogel. In de
19e eeuw was dat wel anders. Toen hield men zich bezig met de
lijsterjacht, wat een mooie verdienste opleverde. In de herfst
strijken/streken in Gaasterland duizenden lijsters neer, op hun trektocht
naar het zuiden.
Het startsein voor de lijsterjacht werd in september geven. Bijna elke
arbeider huurde een perceel in het ‘Lysterbosk’. In de bossen maakte
men evenwijdige gangen,’ Flechtreden’ genaamd. De bomen werden
achterover gebogen en met de takken aan elkaar vastgesjord. Het
moesten wel jonge, buigzame bomen zijn. Als de gangen, de
flechtreden, gereed waren, dan moest er voor de lijsterstrikken of
‘beugels (bûgels)’ gezorgd worden. De beugels hingen laag bij de
grond. Dat was een wettelijke regel. Een tweede regel was dat de jacht
pas 1 oktober mocht beginnen. Rond 1 oktober hingen de jagers
onderaan in de ‘beugel’ een trosje ‘kwikkebeien’ De bessen dienen als
lokaas voor de vogels. Hingen de bessen eenmaal in de ‘beugels’ dan
begon het wachten op de lijsters. Op hetzelfde ogenblik dat de lijster
wat bessen wilde pakken raakte hij verward in een van de twee lussen.
En dan …. een angstig fladderen…. en was het gedaan.
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De lijstervanger verkocht zijn vogels aan de poelier. En die verkocht ze
vooral naar Belgïe, Frankrijk en Engeland, waar de vogels als lekkernij
golden.
Bijna tegelijk met de lijsters doet ook de houtsnip op zijn trek naar het
zuiden van Europa de bossen van Gaasterland aan. Ook deze trekvogel
werd in het verleden in de bossen opgewacht, gevangen en als
delicatesse in België en Frankrijk verkocht. De snippenvanger ging
anders te werk dan zijn collega. De snippers werden niet gevangen in
‘flechtreden’ en met ‘bûgels’ en ‘kwikkebeien’, maar in grote
verraderlijke vangnetten, ook wel flouwen genoemd.
Al ver voor de 19e eeuw trokken de Gaasterlanders ieder jaar in het
voorjaar massaal de bossen in voor het eekschillen, ‘it ikeboskjen’. Dit
ambacht werd ook in de bossen in Zuidoost- Friesland uitgeoefend. Het
eekschillen duurde van mei tot augustus. Uit de bast van de eik werd
looistof ‘run’ bereid. Veel bomen werden gekapt, de ‘stobben’ liet men
even zitten. En die werden langzamerhand door de ‘Stobberoeiers’ uit
de grond gehaald. Een heel zwaar beroep.
De volgende keer weer meer straatnieuws
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COLOFON
Bestuur plaatselijk belang Oudemirdum
Voorzitter
Jappie Stegenga Roune Leane 9
Tel. 571852
8567 LK
Penningmeester: vacant
Vice voorzitter:

vacant

Secretariaat:

Tine Bandstra
Kerkstraat 12
Tel. 750900
8567 JG
Leden:
Gatze Bokma
Tel. 850796
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:
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