Van de Bestuurstafel
Meestal is de zomer al voorbij als ik dit stukje schrijf.
Maar niets is minder waar.
Gisteren een tropische dag met een temperatuur van 30 graden
en dat in september.
Het voorjaar begon niet goed maar de zomer is mooi geweest.
Ook dit jaar waren er weer veel toeristen in ons dorp.
Er werd weer van alles georganiseerd en daar kwamen veel
mensen op af.
Het is fijn dat we een Activiteiten Commissie Oudemirdum
hebben.
Zij zorgen ieder jaar weer voor een gevarieerd programma.
Wij willen ze hiervoor hartelijk bedanken.
Ook als bestuur zijn we al weer aan het vergaderen.
En de eerste afspraken zijn al weer gemaakt.
Op 7 oktober hebben we bezoek van B.en W.
Het is de laatste keer dat we in deze samenstelling bij elkaar
zijn.
Eind van het jaar zijn er verkiezingen en dan veranderd er een
hele boel.
We hebben ook een aanvraag gekregen om mee te doen aan een
project :Samenredzaamheid: .
Doel is de leefbaarheid in de fusie gemeente de Friese Meren
duurzaam te verbeteren door een impuls te geven aan het
bestaande vrijwilligerswerk en nieuwe burgerinitiatieven te
stimuleren.
Het vindt plaats in een wijk in Lemmer en Oudemirdum
waarbij dit een voorbeeldfunctie heeft voor andere wijken en
dorpen in de gemeente.
Voor we hier zomaar in stappen willen we meer duidelijkheid
o.a.
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Wie gaat de kar trekken?
Hoeveel vrijwilligers zij er nodig?
Hoeveel tijd gaat het kosten?
Is er ondersteuning van de aanvrager?
We hebben op 26 september een bijeenkomst waarbij we uitleg
krijgen en daarna bepalen we of we meedoen of niet.
Als we niet mee doen zoeken ze een ander dorp.
U krijgt van ons te horen of we meedoen of niet en wat er van u
verwacht wordt.
In juli is er weer het jaarlijkse volleybal toernooi geweest.
Het is een groot succes en er deden weer meer mensen mee dan
de vorige keer .
Na afloop was er nog een gezellige nazit met een hapje en
drankje.
Het is fijn voor de vrijwilligers die het ieder jaar weer
organiseren dat het zo’n succes is.
De speeltuin achter het M.F.C. is opgeknapt.
Alles staat er weer piekfijn bij en er kan weer veilig gebruikt
van gemaakt worden.
Ik wens U namens ons bestuur nog vele mooie dagen toe en
blijf genieten van ons mooie dorp en de heel gevarieerde
omgeving.
Marianne Visch.
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Bewoners uit Oudemirdum komen en gaan. Zo ook
de jongeren onder ons. De komende edities volgen
wij Amarins de Boer. Zij is 19 jaar,
eerstejaarsstudent en gek op debatteren en
schrijven.
Na zeven jaar op de middelbare school te hebben
gezeten, ben ik ontzettend blij dat ik nu ook
eindelijk aan mijn vervolgstudie mag beginnen.
Heerlijk, iets gaan leren wat ik leuk vind en waar ik
straks graag mijn beroep van wil maken.
Vanaf september ga ik niet alleen naar een andere school, maar
krijg ik ook een ander (t)huis. Ik ruil Gaasterlân in voor de
Gelderse Vallei; ik verhuis namelijk naar Ede. Aan de
Christelijke Hogeschool (CHE) ga ik Journalistiek studeren,
een opleiding die mij al van jongs af aan interessant en boeiend
lijkt. En waarom Ede? Want eerlijk is eerlijk, ik ben even
onderweg. Met het openbaar vervoer ben ik in 3 uur en 48
minuten van deur tot deur. Ach, de mensen zijn er erg
vriendelijk, de kwaliteit van studie is goed en de christelijke
identiteit die de CHE uitstraalt speelt ook een rol.
Aangezien de meeste leeftijdsgenootjes van mij al aan het
studeren zijn, is het studentenleven mij niet helemaal vreemd.
En aan mijn studentenhuis zal het ook niet liggen. Samen met
vier andere huisgenootjes hebben we een woning in een grote
studentenflat, die nog geen twee weken geleden is opgeleverd.
Toch ben ik benieuwd hoe het mij zal afgaan. Zelf koken,
wassen (ja, we hebben een wasmachine in ons huisje),
boodschappen doen en... betalen.
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Of het er over een aantal maanden nog steeds zo netjes uitziet?
Of mijn begroting die ik heb gemaakt nog steeds uitkomt en of
ik de opleiding nog steeds zo boeiend en interessant vind als ik
nu denk? Via het Pompeblêd hou ik jullie de komende tijd op
de hoogte van alles rondom het studeren en op kamers wonen,
kortom: het studentenleven! En ja, dat ik dan toevallig
Journalistiek studeer is qua het opdoen van ervaringen
natuurlijk mooi meegenomen.

Amarins
OPR0EP!!
De redactie van het Pompeblêd zou graag in contact komen met
iemand die mee wil denken/werken over het opnieuw
vormgeven van het Pompeblêd. Wij willen het Pompeblêd een
andere uitstraling geven maar missen daarbij voldoende kennis
, vaardigheid en tijd.
Het zou kunnen zijn dat wij aan een eenmalig advies voldoende
hebben, maar het liefst willen wij iemand die onze gelederen
blijvend wil versterken. Wij zoeken iemand met knowhow op
dit gebied, een creatief iemand.
Wie wil/kan ons helpen? Leeftijd speelt geen rol!!
Met een vriendelijke groet,
Namens de redactie van het Pompeblêd,
Fenna Keesman
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ATTENTIE-ATENTIE!
In onze Buurtsuper, bij Klaas Hamstra, hangt al vanaf januari
een zwart pak en een witte blouse. Het is waarschijnlijk een
damespak, zo te zien. Klaas wil graag dat de eigenaar van dit
pak het komt ophalen. ’t Is inmiddels wel schoon!!
De redactie .
Een Hollander in Gaasterland.
Mijn naam is Jaap Bosschaart. Ik ben getrouwd met Wiljan
Russchen.
Wij hebben twee zoons en een dochter, Nienke. En die woont
samen met Ronald, van wie de ouders in Oudemirdum wonen.
Ziedaar de reden waarom we regelmatig in Oudemirdum
komen.
Maar ook voordat Ronalds ouders in ons leven kwamen was
Oudemirdum al een bekende naam voor mij. Dat gaat terug tot
de vroege jaren zestig.
Mijn ouders hadden een vierpersoonsbungalowtent gekocht
met de klinkende naam “Nijenrode”. Vóórdat ze daarmee
een vakantie in Luxemburg aandurfden moest er in
Nederland geoefend worden met kamperen.
Dat werd een weekend Gaasterland. “Bos in Friesland?” “Ja
jongen, het is niet alleen maar weiland met stamboekvee.”
Er werden zelfs fietsen gehuurd. Dankzij gedegen
voorbereiding wist mijn vader dat daar geen fietsverlichting op
zat. Bij ons in Amsterdam waren toen lampen te koop die naar
voren wit licht en naar achteren rood licht schenen. Die
moesten met een armband aan de bovenarm bevestigd. Zo kon
men veilig de weg op.
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Toen de eerste schemering inviel beval mijn moeder om de
lampen om te doen en aan te zetten. Wat waren we trots en wat
was het mooi: Gaasterland bij nacht.
Het werd al snel duidelijk dat Oudemirdum nog niet met deze
verlichting bekend was.
Op het pleintje was onder de bomen een groepje jongeren
bijeengekomen. Onze uitrusting wekte grote verbazing. Grote
ogen, open monden.
Toen wij al voorbij waren hoorden wij dat er één achter ons
woorden gevonden had:
“LAANTEEERNPEUL!”.
Was dat Fries? Ik weet het niet. Misschien waren het ook wel
vakantiegangers, maar toch denk ik, als ik een eerzame zestiger
in Oudemirdum in zijn winkel ontmoet ”misschien was u dat
wel.”
Jaren later vond ik werk in Grootebroek, West-Friesland. Ik
werd er leraar aan een middelbare school.
Vanaf de noordkust kan je bij mooi weer Friesland zien. Een
collega bedacht dat er een plaats moet zijn waarvoor het in
aantal kilometers niet uitmaakt of je er over de Afsluitdijk of
over Lelystad naar toe gaat.
Die plaats bleek Oudemirdum te zijn. Daar moest iets leuks
mee te doen zijn!
Het werd een sponsorloop: de mavo-havo-vwo-leerlingen
renden in estafette van Oudemirdum naar Grootebroek via de
Afsluitdijk, de vbo-leerlingen deden het via de polders.
En ja hoor, ze kwamen tegelijk aan.
Ik zat in de eerste bus, die rond een uur of vijf ’s nachts op het
pleintje onder de bomen in Oudemirdum de eerste hardlopertjes
losliet. Dat moet u gemerkt hebben, want ze waren erg
uitgelaten, die nacht in 1988.
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Buiten de ruw gewekte bevolking van Oudemirdum kende deze
dag alleen maar winnaars: de kindertjes in Afrika, de school, de
leerlingen, de busmaatschappij die de pendel onderhouden had.
Namens allen hartelijk dank voor uw ongevraagde bijdrage.
Daarna heb ik er een aantal jaren niet meer durven komen, tot
Nienkes schoonouders er neerstreken en wij herhaaldelijk met
veel genoegen dagen of weken doorbrengen om te genieten van
de bossen, de sfeer in het dorp en het prachtige uitzicht op
West-Friesland, vanaf de klif. Zo dichtbij en toch zo ver.
En als we weer afreizen zeggen we: “Afsluitdijk of polders, wat
doen we? Er is toch geen verschil.”
HerfstSudoku
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Concert
Vanwege het 80 jarig bestaan van het Brunssummer
mannenkoor uit Limburg wordt er een concert gehouden op
zaterdagavond 9 November om 20.30 uur in de Klameare te
Workum met de volgende koren:
Het Brunssummer mannen koor uit Brunssum
Het mannen koor Laus Deo
uit Workum
Het Ursula koor
uit Workum
Lytse kreft
uit Gauw
Sjongkoar EigenWize
uit Nijemirdum
Zondagmiddag 10 November is er een concert in de PKN kerk
van Oudemirdum met o.a.
Het Brunssummer mannen koor
Sjongkoar EigenWize en een solo optreden van Saskia van der
Linde met Henk Buitenkamp als pianist
Bij de Kleurplaat
Beetje dom geweest de vorige keer; ik ben namelijk vergeten te
vertellen waar de kleurplaat ingeleverd kon worden…
Vandaar deze keer geen winnaars.
Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen.
De herftkleurplaat kan ingeleverd worden bij Drogisterij
Kramer, oftewel bij Meta.
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Handel, zuivel en visserij
Sloten was vanaf de dertiende eeuw een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor kooplui en ambachtslieden. De stad lag
op een strategische plaats aan de Ee, de belangrijkste waterweg
in Zuidwest-Friesland. Er werd in Sloten gehandeld in vis,
boter, kaas, vee, vlees, graan,wijn en bier. Het lossen en laden
vond plaats op de brede kaden lang Het Diep, zoals de Ee in de
stad is genoemd. Het moest destijds in de gracht en op de kaden
een drukte van belang zijn geweest. In de veertiende eeuw
voeren dagelijks zo`n veertig schepen naar Sloten. In de
achttiende eeuw was dit aantal toegenomen naar honderd per
dag. De goederen werden verhandeld op de weekmarkt. Ze
moesten eerst worden gewogen op de stadswaag die was
ondergebracht in het stadhuis. Het gewicht bepaalde de hoogte
van de belasting die koopman over zijn handelswaar moest
hebben.
Veel inwoners van Sloten leefden van de visserij. Op de ruim
bemeten kade voor herberg De Zeven Wouden, aan de
Voorstreek, werd de vis aan de man gebracht. De vangst was
afkomstig uit de Zuiderzee (haring, ansjovis en bot) en het
Slotermeer (paling, baars en snoekbaars). In Sloten heeft ook
een haringrokerij gestaan, waar deze vissoort tot bokking werd
verwerkt. Vanaf 1900 liep de beroepsvisserij terug. Na de
aanleg van de Afsluitdijk en de afsluiting van de Zuiderzee in
1932, is weinig van deze activiteit overgebleven.
Sloten kreeg een nieuwe economische impuls door de bouw
van de zuivelfabriek in 1903. De fabriek, een dissonant in het
fraaie stadsbeeld, verschafte op een bepaald moment werk aan
kwart tot een derde van de Sloter bevolking. Sinds de jarigen
zestig specialiseert de fabriek zich in het maken van
veevoeders.
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Vooraankondiging

Op 26 oktober a.s. hoopt het Interkerkelijk Streekkoor
Oudemirdum een concert te geven ter gelegenheid van het
feestelijke feit dat haar dirigent Harm van Zuiden 25 jaar aan
dit koor verbonden is.
Het concert zal plaatsvinden in de ‘Paadwizer’ te Balk en
begint om 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door het
internationaal bekende gezelschap trio42. Volgens de eigen
web-site is trio42 “een nieuw Nederlands kamermuziekensemble” dat bestaat uit de zeer getalenteerde leden Remy van
Kesteren, Merel Vercammen en de uit Elahuizen afkomstige
Christiaan van der Wey. Zij bespelen respectievelijk de harp,
viool en saxofoon.
Naast dit ondertussen vermaarde trio zal natuurlijk ook het
eigen koor onder leiding van de trouwe dirigent van zich laten
horen. Zoals gebruikelijk wordt ze daarbij op orgel begeleid
door de vaste organist Hielke van der Meulen, maar deze keer
ook weer door pianist Martin de Jong.
Het belooft een bijzonder interessante avond te worden met een
afwisselend programma, waarbij u van harte welkom bent.
De concertcommissie
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Puzzelcompetitie 2013
Ook zo genoten van deze prachtige zomer puzzelaars?
Gelukkig was het mooie weer geen reden om de puzzels de
puzzels te laten. De meesten van u gingen aan de slag en wisten
de goede oplossing(en) te vinden. Een enkeling vond de
opgaven deze keer niet makkelijk, maar ja de hersenen moeten
af en toe flink aan het werk worden gezet, schijnt goed te zijn!
Bij de inzendingen waren prachtige kaarten met de beste
vakantiewensen voor de redactie van “It Pompeblêd”, dat doet
een mens goed en schept een band.
Voor de goede orde..…! De mensen die in 2013 voor het eerst
mee zijn 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 2013 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
10 punten
Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4
Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5
Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9
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Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29
Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9
Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8
Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Schotanuswei 56A
Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
5 punten
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58,
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3
Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9
De stand na de Zomer Sudoku
2 punten
Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20
Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29
Dhr. P. de Jong, Liemdobben 9
Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27
Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14
Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10
Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26
Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17
Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23
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1 punt
Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5
Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7
Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22
Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58
Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16
Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3
Mevr. J. Stegenga - Ruiter, Roune Leane 9
De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de
sudoku vindt u elders in dit blad.
De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden
ingeleverd tot 25 oktober 2013 bij:
Jelle Twijnstra,
Jan Schotanuswei 9,
8567 LA Oudemirdum.
E-mail: drs.jelletwijnstra@ziggo.nl
Oplossing Zomer sudoku
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WETENSWAARDIGHEDEN EN RECEPTEN VAN
JETJE EN FETJE.
Wat hebben wij een mooie zomer gehad. Veel warmte, een
beetje te weinig regen, maar oké. Dit keer wil ik wat “weetjes”
voor u opschrijven. “Weetjes” zijn bijv.:
Wanneer je eikenhouten meubels met warm bier behandelt dan
zijn ze weer als nieuw. (Oké, ik hoor een aantal heren zeggen:
Ik drink dat bier liever zelf op, maar hier gaat het nu even over
“weetjes”).
Ik kan mij nog goed herinneren dat mijn oma haar
aardappelmesje scherp maakte aan een steen van haar huis.. Er
zijn veel tips en trucs van onze grootmoeders en moeders. Hier
volgt een aantal:
Gooi kookwater van de aardappels niet weg maar giet het vocht
in de tuin of op het tuinpad. Het is echt goed onkruid
verdelgend.
Zet goudsbloemen in de buurt van tomaten, wortels of kool. Ze
jagen zeker een aantal insecten op de vlucht. Bieslook aan de
voet van een rozenstruik: dat voorkomt zwarte vlekken op het
blad.
Strooi regelmatig koffiedik aan de voet van de hortensia.
Koffiedik bevat mineralen die de plant een mooie blauwe kleur
geven.
Aardbeien altijd eerst wassen, dan pas de kroontjes eraf halen.
Dit voorkomt het slap en waterig worden van de aardbeien.
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Wanneer uw rozen in de vaas verleppen pep ze dan op met een
aspirientje wat u aan het bloemenwater toevoegt.
Om zo veel mogelijk sap uit de citroen te persen houdt u de
citroen eerst onder de warme kraan, daarna rolt u de citroen
over een harde ondergrond. De schil wordt dan zachter en u
kunt de citroen gemakkelijker uitpersen..
Nu iets over vlekken. Week witte T-shirts die wat grauw
geworden zijn in water waarin een afwasmachinetablet is
opgelost. Even uitspoelen en dan in de wasmachine.
Bloedvlekken kunt u verwijderen door een aspirientje op te
lossen in water. Giet dit op de vlek en wrijf eroverheen. Daarna
in de wasmachine.
Gebruik uw afwasmiddel om vlekken uit de kleding te
verwijderen. Breng wat aan rond de vlek, daarna meteen in de
wasmachine.
Profiteer van de winter! Wanneer het vriest: De witte was naar
buiten. Ligt er sneeuw: Uw kleed op de kop in de sneeuw
leggen! Wordt prachtig!
Inktvlekken: Probeer het eens met melk. Wrijf de vlek flink in
met uw handen. Zo nodig herhalen!
Thee- of koffieaanslag in uw thee-of koffiepot , in uw kopjes:
Warm water en een eetlepel out. Even in laten trekken. Even de
afwasborstel erdoorheen: En weg is uw aanslag!
Is uw kristal wat dof geworden? Leg het kristal in een bak
water met een scheut ammonia.
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Heeft u een lelijke vlek op uw sanitair? Wrijf het in met een
halve citroen.
Heeft u last van fruitvliegjes? Zet een doormidden geknipte
wijnkurk op die plek.
En zo zijn er nog veel meer “weetjes” en tips. Ik hoop dat u
hier wat aan heeft. Veel leesplezier!
Jetje.
En dan na al die handige tips van Jetje krijgt u van mij nog het
recept voor een vleessalade van mijn grootmoeder (ik blijf een
beetje in de stijl van Jetje) en het recept voor een pompoentaart
. Wanneer u zo door ons dorp fietst dan weet u dat
pompoenrecepten geen overbodige luxe zijn!
Vleessalade:
400 gr. lendenlappen, 700 gram stevige, lekkere aardappels,
een ui fijngesnipperd, 4 zoet-zure augurken, een stevige friszure appel, mayonaise, vocht uit de augurkenpot, peper en
zout, naar smaak. Voor de garnering: ei, sla, tomaat, augurkjes,
misschien een tube mayonaise (maar dat doe ikzelf nooit).
Je kunt met de hoeveelheid ingrediënten natuurlijk doen wat je
wilt (een blikje smac ipv lendenlappen, meer of minder
aardappels etc.etc. Mijn vleessalade’s zijn altijd anders), maar
het recept en de hoeveelheid hierboven beschreven, daar kreeg
ik de laatste keer zoveel positief commentaar op dat ik het heb
opgeschreven en dat ik het u ook niet wil onthouden. En het
komt echt van mijn oma!
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Vlees braden op de manier zoals u gewend bent. Laten
afkoelen. (Handig is het om een dag voordat je de salade gaat
maken het vlees te braden. Neemt nogal veel tijd in beslag).
Vervolgens de aardappels koken en laten afkoelen.
Vlees in stukjes snijden, aardappels in blokjes, augurken in
stukjes, ui fijn snijden, appel in blokjes. Alles in een grote kom
door elkaar heen scheppen. Begin met drie eetl. mayonaise en
een scheutje vocht uit de augurkenpot. Kijk zelf hoe smeuïg het
wordt\is en voeg eventueel iets toe. (Wat is afhankelijk van uw
smaak). Versgemalen peper en zout erbij doen.
Op een schaal schoongewassen bladen sla. Hierop alles
deponeren en afwerken met ingrediënten die u leuk en lekker
vindt!
Pompoentaart:
5 plakjes bladerdeeg, plakjes rauwe aardappels (met de
kaasschaaf geraspt), blokjes pompoen, ui, 3 ons gehakt, 3
eieren, scheutje melk, 125 gr. gerapte oude kaas, peper en zout.
Beboter de springvorm. Bladerdeeg ontdooien en met deze
blaadjes de bodem bedekken. Geraspte aardappelschaafsel op
het bladerdeeg (de hoeveelheid aardappelschijfjes is afhankelijk
van uw smaak), de blokjes pompoen er bovenop. De gehakt
rullen, voeg de ui erbij en fruit het geheel tot de ui glazig is.
Vul de springvorm hier verder mee. Klop de eieren met een
scheutje melk en zout en peper naar smaak. Schenk dit over het
geheel. Strooi tenslotte de geraspte kaas hierover. Bak de taart
in een voorverwarmde oven (200 gr. Celsius) ongeveer drie
kwartier.
Eet smakelijk!! ij wensen u een fijn najaar toe met lekker
herfstweer!
Alle goeds,
Fetje en Jetje
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Leesclub.
De leesclub die door enkele leden van dorpsbelang in het leven
werd geroepen is deze herfst al weer twee jaar goed bezig. Het
is een groep van acht gezellige en leesgrage mensen. Zo’n één
keer in de maand komen ze bij elkaar in het fraaie huis van Gea
Liefhebber. Naast het bespreken van het afgesproken boek is er
ook tijd voor koffie en/of thee met iets lekkers. Tijdens deze
smakelijke onderbreking nemen de zeven dames en één heer
nogal eens het dorps- en wereldgebeuren door. Dat Den Haag
niet een aantal Oudemirdummers van de leesclub inschakelt is
een misser, want onze lezers hebben vaak hele creatieve
oplossingen voor de problemen van land en wereld. Weer
serieus: de gang van zaken is dat ieder lid op onze
bijeenkomsten een titel voor de komende maand mag noemen
en we nemen dan met elkaar een beslissing welk boek het
wordt. Ook wordt meteen afgesproken wie het boek de
eerstvolgende keer inleidt en de bespreking gaande probeert te
houden. We zijn begonnen met “De oude man en de zee” van
Ernest Hemingway en zijn op het ogenblik bezig met “De
Vergelding” van Jan Brokken. Het is te veel om alle boeken en
schrijvers te noemen die de revue zijn gepasseerd, maar het was
en is puur genieten!

18

Bazaarcommissie “de Fontein” organiseert
ten bate van de O.N.S. Gemeente haar jaarlijkse
BAZAAR
op
Zaterdag 19 oktober 2013
van 9.30 uur tot 15.00 uur
in het dorpshuis 't KLIF te OUDEMIRDUM
met
Draaiend rad, Sekje smite, Knikkerbal, Flip-over,
Sjoelbak, Bingo en Raadspelletjes.
Alles met mooie prijzen te winnen!!!!!!!!
SPECIAAL voor de KINDEREN een KNUTSEL DOE
HOEK !!!!!!
Verder is er o.a. te koop
Allerlei soorten jam en gelei Honing
Zoetzuur van augurk, courgette, druivenbladeren en
sinaasappels
Tulpen – en narcisbollen, in de mooiste kleuren
Kaarten in velerlei soorten, handgemaakt
Cadeauartikelen
Bloemdecoraties en kransen
Etagères voor vogelvoer in verschillende uitvoeringen
Houten voorwerpen, handgemaakt
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.
Reserveer de datum, plaats en tijd in Uw agenda.
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Herfst Puzzel
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PROGRAMMA 2013/2014 Vrouwen van Nu
Woensdag 25 september zullen de “Vrouwen van Nu”, afd.
Gaasterland weer bijeen komen in het Woudagemaal te Lemmer
voor een bezichtiging en om het nieuwe programma 2012/2013 te
bespreken.
Het programma ziet er verder als volgt uit:
15 okt. Marja Boonstra, journalist, vertelt over haar werk bij de
Leeuwarder Courant en haar nieuwe boek ”Nieuwe Friezen”.
13 nov. Dhr Rinkema verhaalt over zijn vrijwilligerswerk op een
hospitaalschip in Afrika.
28 nov. Reisverslag Peru door Theunie de Smit.
17 dec. Bijeenkomst rond de Kerst m.m.v. “de Spitael Sjongers”.
3 jan. Nieuwjaarsreceptie bij Badmeester Keimpe. Gryt Scholte
vertelt over de Amish.
16 jan. Eéndagsbestuur.
11 febr. Jaarvergadering, daarna lezing door Bram de Smit over de
geschiedenis van de boerderij Lorbuorren 3.
12 mrt. Lezing over kunstschilder Klaas Koopmans door zijn
dochters.
7 apr. Hannie Riemersma geeft oude kledingstukken een nieuw
leven.
Daarnaast worden er nog allerlei activiteiten georganiseerd door de
interessegroepen: handwerken, quilten, bloemen en tuin, leeskring,
cultuur, schilderen, bridgen, fietsen en Engels
Onze bijeenkomsten worden op diverse locaties in het Gaasterland
gehouden.
Alle vrouwen die belangstelling hebben voor onze bijeenkomsten
en/of interessegroepen zijn van harte welkom. Voor inlichtingen kunt
u bellen naar Annie de Vries-v/d Bosch,
tel.: 0514-603614
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Kerstdiner
Geachte oudere inwoners van Oudemirdum en Nijemirdum,
Graag willen wij bij deze, alle ouderen (boven de 65 jaar) van
Oudemirdum en Nijmirdum uitnodigen voor ons jaarlijkse
kerstdiner. Deze zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 17
december 2013 bij Hotel Boschlust. Vanaf 16.00 uur bent u van
harte welkom. Graag onderstaand strookje inleveren voor: 10
december bij Boschlust. Zorg dat u op tijd inlevert want
vol=vol.
…………………………………………………………….

Ik/wij komen graag op 17 december met ………. Personen.
Naam…………………………………………………..
□ Ik wil graag opgehaald worden op onderstaand adres:
Adres …………………………………………………..
Telefoonnummer ………………

23

Bestuur Plaatselijk Belang Oudemirdum
Voorzitter
Marianne Visch
Tel. 571522
Penningmeester:
Fenna Keesman
Tel. 572000
Vice voorzitter:
Jappie Stegenga
Tel. 571852
Secretariaat:
Frido Hylkema
Tel. 605343
Leden:
Gatze Bokma
Tel. 850796
Catharinus de Jong
Tel.571219
Gea Liefhebber
Tel. 571960
Gerke Walinga
Tel. 571395
Sikke Roosma
Tel. 571996

De Flechtreed 18
8567 KC
Stiendollen 35
8567 HS
Roune Leane 9
8567 LK
J.Schotanuswei 40
8567 LB
Alde Buorren 5
8567 JG
Alde Buorren 24
8567 LG
De Flechtreed 14
8567 KC
De Brink 5
8567 JD
Oude Balksterweg 5
8567 HJ

U kunt het bestuur ook bereiken via email:
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. De redactie bestaat uit:
Wieke Limburg-Folkertsma
tel. 572355
Gea Liefhebber
tel. 571960
Catharinus de Jong
tel. 571219
Jelle Twijnstra
tel. 571252
Fenna Keesman
tel. 572000
Kopij voor het volgende nummer vóór 9 nov. bij de redactie,
liefst per e-mail : pompebled@oudemirdum.nl
of op adres
Catharinus de Jong
De Alde Buorren 24
8567 LG OUDEMIRDUM
Tel. 571219
Bankrekening; 3052.42.555 tnv VER.V.PLAATSELIJK BELANG
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