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De Doarpsomropper fan Skearnegoutum
jiergong – nûmer 2

Meidielingsblêd fan:
Doarpsbelangen, Oranje-feriening, Krite “It
Pompeblêd”, Muzykfer.
“Excelsior”, Martens
Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van
Scharnegoutum/ Loënga
c.a., E.H.B.O., Ver. Chr.
Onderwijs, Peuterspeelplaats “Hummeltsjeshonk”, speeltuinvereniging “Boartersnocht”, Passage, Vrouwenvereniging “Wees
een Zegen”, Jeugdraad,
Ouderensoos, Rode
Kruis, Stichting
Doarpshûs “Elim”,
Wurkgroep Tredde
Wrâld, “De Laatste
Eer”, Sportstichting,
VV Scharnegoutum ‘70,
Gymnastiekvereniging
“Sport Staalt Spieren”,
Kaatsclub “De Lytse
Stuit”, Volleybalferiening “Swette Switters”,
Badmintonclub
“B.C.S.’76", Tennisclub
“De Skearne Tikkers”,
Jeu de bule feriening
“Krekt sa’t rôlet”, Biljartvereniging “Schar
negoutum”, “De Lakenkrakers”, Damclub “De
Stadige Strikers”,
Amnesty International,
Fûgelwacht Skearnegou-tum, Beter Bewegen voor Ouderen,
Supportersclub, Shantykoor “De Brûskoppen”.
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Welke toekomst voor Scharnegoutum?
Een deel van deze Doarpsomropper is ingeruimd voor informatie over het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Scharnegoutum. Dit in het kader van het pilotproject “Welzijn op locatie” van de gemeente Wymbritseradiel. Dit project
heeft als doel te komen tot een communicatiemodel tussen de Vereniging
voor Dorpsbelangen Scharnegoutum/Loënga en de gemeente Wymbritseradiel. De gemeente wil haar beleid namelijk (nog) beter laten aansluiten
op de plaatselijke behoeften en prioriteiten. Folsgare en Gaastmeer zijn
de andere dorpen in onze gemeente die aan het project meedoen.
U kunt lezen hoe de inmiddels in het leven geroepen werkgroep denkt te
werk te gaan bij het ontwikkelen van een toekomstvisie voor ons dorp. De
Feriening Lytse Doarpen zorgt met haar ervaring op dit gebied voor ondersteuning, terwijl een stagiaire van het Van Hall Instituut te Leeuwarden haar stageopdracht vervult binnen dit project. Zij stelt zich even
voor en beschrijft daarna de opzet voor het inventariseren van meningen
en ideeën die nodig zijn voor het op papier zetten van een toekomstvisie.
Voor het kunnen meedoen van iedereen aan de zogenaamde keukentafelgesprekken om te komen tot een breedgedragen visie is bij deze omropper een uitnodiging met opgavestrook bijgesloten. Dè kans dus voor elke
Scharnegoutumer mee te denken en te praten over wat we wel en niet
willen met ons dorp.
S.P.



Ferhúzje!

Mei yngong fan 28 septimber wenje wy net mear op Ald Dyk 5, mar op
’ Nij Hillum’, Prof. B. Fridsmastrjitte 6.
Nije bewenners fan Ald Dyk 5 wurde:
Edzar Piebinga (foarhinne: Jorwert) en Frija Zandstra (foarhinne:
Heech) mar no noch wenjend yn Amsterdam. Al fêst wolkom!
Groetnis fan: Hilly Bakker, Johan, Jasper & Maurits.
2
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Hallo allemaal,
Ik wil mezelf graag even voorstellen. Mijn naam is Marieke Koot en ik
woon in Leeuwarden. Ik studeer Plattelandsvernieuwing aan het Van Hall
Instituut. In verband met een stageopdracht ben ik de komende vier
maanden regelmatig in jullie dorp.
Ik ondersteun het dorpsbelang bij het inventariseren van uw meningen en
het ontwikkelen van de dorpsvisie. U zult de komende maanden zeker nog
het één en ander over de dorpsvisie horen. Inmiddels ben ik al een paar
weken bezig en ik heb het erg naar mijn zin. Het is prettig om met mensen samen te werken die zo gemotiveerd zijn. Ik vind het een uitdaging
om tot een goede dorpsvisie van Scharnegoutum te komen. Ik hoop jullie
te zien bij één van de keukentafelgesprekken.
Tot ziens
Groeten, Marieke Koot



Dorpsvisie Scharnegoutum

Het is belangrijk dat u als inwoner nu uw mening laat horen.
Zoals u wellicht al vernomen
heeft zijn er verschillende mensen in het dorp bezig met het
ontwikkelen van een dorpsvisie.
Een dorpsvisie geeft een beeld
hoe de bewoners van Scharnegoutum de ontwikkeling van hun dorp
in de toekomst zien.
Hoe staat het bijvoorbeeld met de woningbouw, de voorzieningen, de
scholen en de sport in het dorp? Wat is goed en wat is voor verbetering
vatbaar? Het is belangrijk voor een dorp als Scharnegoutum dat het een
visie heeft op de toekomst, waar alle mensen van het dorp achter staan.
Dorpsbelangen en gemeente kunnen aan de hand van de visie zien wat er
leeft in het dorp en wat de wensen zijn van de dorpsbewoners. Vereni3
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ging Dorpsbelang zal zich voor het ontwikkelen van de visie inzetten.
Speciaal hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen die bestaat uit
enkele bestuursleden van dorpsbelang en andere inwoners van het dorp.
Zij hebben hulp van een stagiaire van de opleiding Plattelandsvernieuwing van het Van Hall Instituut te Leeuwarden.
Om tot een gedegen dorpsvisie te komen zullen zoveel mogelijk meningen
van dorpsbewoners in alle leeftijdscategorieën geïnventariseerd worden.
Dit zal gebeuren door middel van de zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’. Hierbij kunt u in een open gesprek uw mening geven over onderwerpen die in uw dorp spelen.
Het dorp zal in tien delen worden ingedeeld, zodat er tien groepen worden gevormd. De gesprekken zullen in de maand oktober plaatsvinden in
dorpshuis Elim.
Na deze gesprekken worden alle gegevens op een rijtje gezet. Uit deze
gegevens wordt een prioriteitenstelling gemaakt welke de basis vormt
voor een dorpsvisie. Deze visie zal aan de dorpsbewoners worden voorgelegd. Na overleg wordt de officiële dorpsvisie gemaakt en gepresenteerd
aan de inwoners van Scharnegoutum en de gemeente Wymbritseradiel.
Via de Doarpsomropper wordt u de komende maanden op de hoogte gehouden van het verloop van de ontwikkeling van een toekomstvisie door
en voor uw dorp.
M.K.



Keukensintrum yn Elim

Skearnegoutum - Leafhawwers fan de keukentafel en it
âlde keukenswilk hawwe ynkoarten in nije stek: “Keukensintrum Elim...”
Yn Elim binne sûnt in wike in fjouwertal keukenunits pleatst
weryn de ynwenners fan ús doarp mei mekoar ite en itensiede kinne. Boppedat kin men ek noch oan de keukentafel oer allerhande
persoanlike doarpssaken prate.
Oankommende sneon sil yn Elim offisjeel it nije keukensintrum iepene
wurde. In goeie saak neffens doarpsbelang foarsitter Sytse Kok, dy’t
mei Hollema, Ytsen en omke Wopke it projekt yn it kader fan in nije
4
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doarpsfisy ûntwikkele hawwe. “Iten is in wichtige saak”, neffens Hollema.
Yn it nije sintrum kinne minsken genietsje fan it tradisjonele keukentafelbarren, dielnimmers keapje foar in pear sinten in merakels miel.
Omke Wopke is ek hielendal grutsk: “Iten mei oaren jout mear!”. It sintrum jout dan ek in totaal pakket foar harren dielnimmers want nei ôfrin
kin men noch mei elkoar ôfwaskje.
Doarpsbelang, dy’t yn gearwurking mei dhr. Henk Wester it beheer hat,
sjocht hjir in grut ferlet: “De minsken sitte yn dizze tiid faak allinich te
iten. Men hat te min tiid foar goed en sûn iten. De kar foar it iten giet al
gau nei magnetronmenu’s of oar kant-en-klear iten. Boppedat wurdt eins
net mear oan de hege tafel iten en is men ferlegen mei in goed petaer”.
It nije keukensintrum jout de ynwenners fan ús doarp de mooglikheid om
dizze trend te keren. Neffens Hollema is iten in feest: “In minske har
iten is in minske har libben”. It sintrum wol dan ek de minsken de gelegenheid jaan om rûn de keukentafel ideeën, gedachten en gefoelens te
uterjen. “Yn essinsje is it mei oaren de tiid troch bringe en wy wolle der
hiel fleksibel mei omgean”, seit Hollema. De dielnimmers komme mei harren eigen ideeën, alle ideeën wurde opskreaun op de digitale menukaart.
Nei in lytse diskusje en in kreatyf spultsje kin elts oanjaan wat ‘r ite wol
en dan gean de minsken oan de slag. “Meast kôkje minsken hiele nijsgjirrige resepten”.
Sytse Kok hat alle betrouwen: “It wurket ynspirearend en dat is foar in
bulte dielnimmers in grutte meerwaarde. It is foar it doarp ek goed, it
jout nije ympulsen. Ik hear sa faak dat minsken sizze: “Ik soe dat thús
no noait betinke en ek net ite....”.
Skearnegoutum is ien fan de earste inisjatyfnimmers fan
Fryslân dy’t foar de ynwenners sa’n keukentafelprojekt ferwêzenlikt hat. Hollema is entûsjast en wol de minsken
graach wolkom hjitte: “Eltsenien dy’t nijsgjirrich is en
priuwe wol oan de âlde keukentafel, komt mar ris troch ús
keukendoar...!”
A.K.
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Dromen
Gedachten waaien in de wind
vliegen mee op plannen, dromen
hoger dan het wolkendek
verder dan je ooit zult komen
Ideeën geven mensen vleugels
gedragen door een snelle stroom
en weer geland op moeder aarde
heb je altijd nog die droom
die droom van eerlijke verdeling
geen verschil van arm en rijk
en dromend over al die mensen
droom je iedereen gelijk
Loesje


BESTE DORPSGENOTEN

In de week van 22 t/m 28 oktober a.s houdt onze gymnastiekvereniging weer een KLEDING-INZAMELAKTIE .
In die week kunt u uw schone kleding/schoenen deponeren in de container,
die net als vorig jaar weer staat bij fam. W. Cnossen, Legedyk 16. Bij de
container liggen groene zakken, waar u de schoenen in kunt doen om ze

daarna in de container te stoppen .

De kleding/schoenen gaan naar de stichting HUMANIS RECYTEX, die hiermee het “Liliane Fonds” steunt. Onze vereniging ontvangt € 0,09 per ingebrachte kilo kleding en € 0,23 per kilo schoenen om de clubkas aan te vullen.
U kunt ook dit jaar uw gevulde zak(ken) aan de weg zetten en wel op
zaterdag 26 oktober. Tussen 9.30 en 11.30 halen we ze op.
We hopen ook dit jaar weer op uw steun en zeggen u daarvoor bij voorbaat
dank !
Het bestuur van gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren
6
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Volleybalvereniging
Swette Switters
Na vijf weken voorbereiding start de volleybalcompetitie op zaterdag 28 september. Graag zien wij u weer
verschijnen in sporthal Wardy om onze teams aan te moedigen.
Noteer dus de volgende data/wedstrijden van onze thuiswedstrijden van
het eerst halfjaar op uw kalender en kom ook !!!!!!!!!
Zaterdag 28-09-2002
11.00 uur
Swette Switters Dames 4
12.30 uur
Swette Switters Dames 2
14.30 uur
Swette Switters Meisjes A
16.00 uur
Swette Switters Heren 1
18.00 uur
Swette Switters Dames 1

- OTIB 3
- Swette Switters Dames 3
- De Roeken/DV 1
- VC Leeuwaden 2
- Punt Ut 1

Zaterdag 05-10-2002
10.00 uur
Swette Switters Meisjes C
11.00 uur
Swette Switters Dames 2
12.30 uur
Swette Switters Dames 3
14.00 uur
Swette Switters Meisjes A
16.00 uur
Swette Switters Heren 1
18.00 uur
Swette Switters Dames 1

- Essent Sneek 7
- Covos 2
- Spirit 1
- VVH 1
- BEO 1
- VoVeSa

Zaterdag 26-10-2002
09.00 uur
Swette Switters Meisjes C
10.00 uur
Swette Switters Dames 4
11.15 uur
Swette Switters Dames 2
12.30 uur
Swette Switters Dames 3
14.30 uur
Swette Switters Meisjes A
16.00 uur
Swette Switters Heren 1
18.00 uur
Swette Switters Dames 1

- Essent Sneek 5
- Essent Sneek 10
- Spirit 1
- MazdaBobteam 1
- DSVS 1
- DSVS 1
- ANO 1

Zaterdag 23-11-2002
10.00 uur
Swette Switters Meisjes C
11.15 uur
Swette Switters Dames 4

- Covos 7
- CZN 2

7
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Swette Switters Dames 2
Swette Switters Meisjes A
Swette Switters Heren 1
Swette Switters Dames 1

- Action 1
- AVC ’69 1
- AVC ’69 1
- Paques/DBS 2

Zaterdag 30-11-2002
10.00 uur
Swette Switters Meisjes C
11.15 uur
Swette Switters Dames 4
12.30 uur
Swette Switters Dames 3
14.00 uur
Swette Switters Meisjes A
16.00 uur
Swette Switters Heren 1
18.00 uur
Swette Switters Dames 1

- Far Ut 1
- Covos 5
- Covos 3
- T./D. Drachten 1
- Leevoc 1
- Leevoc 1

Zaterdag 14-12-2002
13.00 uur
Swette Switters Meisjes C
14.00 uur
Swette Switters Dames 3
16.00 uur
Swette Switters Heren 1
18.00 uur
Swette Switters Dames 1

- Essent Sneek 6
- Essent Sneek 9
- Essent Sneek 3
- Far Ut 2

Hartelijk bedankt voor het fruit, de bloemen en de
kaarten, ontvangen tijdens mijn verblijf in het
Teatskehûs en thuis.
J. Eisma-Ploegstra

Frysk Damjen (7)
Twa dammen tsjin ien is yn it Fryske Spul altiid wûn. Dan moat it wol
goed spile wurde. Boppedat moat it yn sawn setten út wêze.
We hienen de foarige kear de stân da’t wyt ien daam op ‘e lange line hie,
op fjild 5. De oare wite daam stie op fjild 3. No wienen der foar swart
noch trije plakken dat it net fuort út wie, de fjilden 1, 4 en 48.
Yn ‘e earste twa gefallen is it net sa dreech. Wyt spilet 3-20 en swart
kin syn daam net mear in goed plak jaan.
Yn it tredde gefal spilet wyt 3-9 as 3-20 en dan moat swart wol nei fjild
26 strike. No set wyt de daam op fjild 25 en kin swart net mear in goed
plak foar syn daam fine.
8
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It wurdt dreger om te winnen as swart mei syn daam de lange line beset.
Dat is de line fan fjild 5 nei fjild 46. Wyt moat it dan yn ien fan ‘e dûbele
hoeken (linksboppe as rjochtûnder) besykje.
We sille ris sjen nei de folgjende stân stân.
Wyt moat der om tinke dat de iene daam
op de fjilden 1 as 6 en de oare daam op
de line 3-26 del set. As wyt mei in hout
nei daam strykt, moat der om tocht wurde om dat fuort op de goede line te
dwaan. It moat nammentlik yn sawn
setten út wêze.
Hoe giet it no fierder?
As wyt oan set is dan is it dúdlik: 8-3 en
Diagram 1
út. As swart oan set is dan is der mar ien
feilich plak, fjild 46.
No strykt wyt 8-17 en no moat swart wol strike 46-10, oars is it út. Dat
is it lykswols, want wyt docht 17-26 en swart kin de daam net mear in
goed plak jaan.
Der folgje no noch in pear einspullen.
Foar de earste twa jildt: wyt begjint en wint. Foar de lêste: swart is oan
set en kin kamp meitsje.

diagram 2

diagram 3
9
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diagram 4

Der is oer it einspul in prachtich boek:
‘Geheimen van een eindspel’, skreaun troch Hiele Walinga fan Aldegea-W.
Réaksjes nei Folkert Groenveld, Jutryp (0515-424517)
groenveldf@hotmail.com
website Frysk damjen www.friesdammen.com



Country-Line-Dance

Sinds begin september zijn wij weer begonnen met Country-Line-Dance. Onder deskundige leiding van Moniek
leren we de ene dans na de andere maar we hebben ook
ontzettend veel lol met elkaar.
De verschillende dansen die we leren zijn niet moeilijk al raken we zo nu
en dan eens in de knoop metelkaar!
In de pauze drinken we even wat (heerlijk) en daarna gaan we weer verder.
Na afloop van de les kunnen we nog een half uurtje vrij dansen en daar
maken we graag gebruik van.
Hierbij willen wij dames en heren, jong en oud, uitnodigen om eens te
komen kijken of mee te dansen. Wil je eerst wat meer informatie? Bel
gerust even naar:
Femmie
tel.: 419741
Fetsje
tel.: 422828
Marjo
tel.: 411595
10
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We dansen iedere dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. Plaats: voetbalkantine.



Minibowlspel

De zomer is weer voorbij en als we op de kalender kijken dan zitten we al
weer een aantal dagen in de herfst, dat houdt in dat het Jeu de Boules
seizoen weer voorbij is, en daarmee sluiten we ons buitengebeuren af en
verhuizen we naar Elim. Daar is het ook goed toeven, op tijd een kopje
koffie, en een hoop plezier.
We starten op 9 oktober om kwart over twee. Ook kunnen we er het
nieuwe seizoen nog best een paar spelers bij hebben. Kom een keer geheel vrijblijvend meedoen. Je merkt dan dat een ieder dit spel kan spelen
zelfs kan er van de stoel af gespeeld worden.
Een gedeelte van onze leden komt uit Leeuwarden. Dan moet het toch wel
de moeite waard zijn, anders maak je geen reis van een uur (heen en terug). Dus kom een keer langs en probeer het eens.
Het bestuur

Gezocht voor de Voetbalvereniging!!
Wij zoeken een wasvrouw voor het wassen van de tenues van één
of meer elftallen van onze vereniging.
Wij bieden een heel redelijke vergoeding.
Neem contact op met Cees van der Goot, tel.: 420474

De Rabobank verkocht
De Rabobank aan de Legedyk is afgelopen zomer verkocht.
De familie Dotinga heeft de bank aangekocht, en zij
zien volop mogelijkheden om de bank bewoonbaar
te maken.
Het wordt een woonhuis en niet zoals velen
11
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misschien hoopten een Kinderdagverblijf of Eetgelegenheid. Klaas en
Marriet zijn meteen na de koop aan het werk gegaan. Een beetje volgens
het stripverhaal van Dagobert Duck willen zij met ingang van 1 november
hun intrek nemen in het voormalige bankgebouw.
“Klaas wou altijd al bankdirecteur worden!” vertelt Marriet grappend,
“Dit was natuurlijk zijn kans...”. Met de handige handen van Klaas zal het
pand een mooi woonhuis worden. De bank zal nimmer weer bank worden
want met alle ideeën blijft er weinig geld over voor de kluis die een heilig
plekje behoudt in de kamer.

Huis aan huis actie
Derde Wereld Werkgroep Scharnegoutum
Op vrijdag 4 oktober aanstaande zal de Derde Wereld Werkgroep
Scharnegoutum weer haar tweejaarlijkse verkoopactie houden van
wereldwinkelproducten.
Met producten als koffie, thee, wijn en chocola komen wij en een
flink aantal vrijwilligers, huis aan huis langs elk adres in Scharnegoutum, om zo in het kader van wereldvoedseldag de wereldwinkelspullen dichterbij de klant te brengen. De opbrengst van deze actie
komt volledig ten goede aan de wereldwinkel. Deze neemt tegen een
eerlijke prijs rechtstreeks producten af van kleine ondernemers in
derde wereld landen. Op die manier zijn kleine gemeenschappen
verzekerd van inkomsten, en kunnen ze bouwen aan scholen, ziekenhuizen en infrastructuur.
Wij hopen op een goede verkoop, hetgeen met een beetje medewerking van alle Scharnegoutumers vast zal lukken! Tot ziens.
Derde wereld werkgroep Scharnegoutum

Biljartclub De Lakenkrakers
Tuinkabouters starten overdonderend
De eerste dinsdag van de maand september staat bij iedere lakenkraker
in het geheugen gegrift, dan staat de eerste speelavond van de club weer
12
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op het programma.
Onder leiding van de nieuwe voorzitter Poppy W. werd er van te voren al
door het bestuur vergaderd en kreeg ieder lid een acte-envelop met een
heus wedstrijdreglement en een schema van de eerste speelronde. De
bende van vijf was op de ledenvergadering al benoemd tot Lakenkraker
en als laatste aankoop werd kleine Sjiemy 2 gepresenteerd door de voorzitter. Deze talentvolle kabouter speelde vorig seizoen in de nationale
competitie van Madurodam die daar de Paulus de Boskaboutercompetitie
heet. Hij werd spectaculair gepresenteerd in een grote kartonnen beker.
Even leek het mis te gaan daar het deksel enigszins klemde maar met
behulp van de Engels sprekende schatbewaarder werd de nieuwe aanwinst tevoorschijn getoverd.
Bij de nieuwe start van het seizoen vielen enkele zaken direct op en kon
je zien dat elke speler het vorige seizoen goed had geëvalueerd. Zo verscheen rangeerder Rambo met nieuw schoeisel die in de volksmond bekend staan als bordeelsluipers. Volgens een oud-voorzitter komen deze
goed van pas als hij moet verschijnen voor de parlementaire commissie.
Hij kan dan bij lastige vragen ongemerkt wegsluipen en hoeft zich niet te
verschuilen achter het fenomeen geheugenverlies.
Ook kabouter Plop heeft een niet te missen verandering ondergaan, zijn
overbekende rode plopsweater hangt nu in het kaboutermuseum, en hij
draaft nu op in een belastingblauw gekleurd overhemd. De heren O. van
Lollum en A. van Avezaath reisden helemaal af naar de hoofdstad om
zich een nieuwe keu te laten aanmeten, met dit fabrieksmateriaal hopen
ze beter uit de verf te komen dan met de hooivorken van het dorpshuis.
Ook onze echte campingman Sybe Clintwood oogt uitgerust en ontspannen nu de druk van het spelen van de hoofdrol in de productie van de
plaatselijke toneelvereniging niet meer op zijn brede schouders rust.
De nieuw aangetrokken toneelacteur uit Sneek is meer in de bar te vinden dan op het toneel, wat volgens de kenners een weinig spraakmakende
productie oplevert.
Nu kastelein H. Glasvol de menukaart ook op het internet heeft gezet,
mailt zijn vaste gast Floris van Roozemond zijn keuzes voor de avond al
vroeg door zodat hij op gezette tijden wordt voorzien van een lekkernij.
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In de competitie hebben de twee kleine Sjiemy’s een echte pikstart gemaakt, met hun verlengde keu spelen ze elke tegenstander van de tafel
en bezetten zo de kopposities.
Onze Engelse penningmeester is op dit moment voor iedere tegenstander
“ a piece of cake” ook op de wekelijkse persconferentie is een onzinnige
Britse kreet het enige wat hij presteert.
Ook baron N. von Bandstoten heeft het Zwitsers Leven gevoel nog niet
maar er zit zeker een stijgende lijn in zijn spel zodat we zeker nog van
hem zullen horen.
Zeer verheugend is ook dat oud-voorzitter A. Hilterman
weer aanwezig kan zijn, geheel gereviseerd geeft hij zijn
spitsvondige commentaar weer op de kapriolen
die menig Lakenkraker maakt op de groene
tafel. Zo ziet u maar weer dat de kleurrijkste
club van het dorp weer los is.
Wilt u ook eens een plezierige avond beleven, u bent van harte welkom in
de speelzaal maar kom op tijd want vol is vol. Een blijde mededeling is
dat na lang nadenken er eindelijk een groot scherm in ons dorpshuis komt
zodat de wedstrijden ook in de grote zaal te volgen zijn.
Sir Steven Hendry.

Oud papier: zaterdag 5 oktober
Uitgeprocedeerden
Een asielzoeker ontvlucht het eigen land vanuit een onveilige situatie,
fysiek en/of sociaal economisch. Maar zelden wordt de keuze uit het
land van herkomst te vertrekken vrijwillig gemaakt. Dat Nederland de
eindbestemming is, wordt meestal bepaald door de “reisagent”. Vluchten
betekent het verlies van de controle over het eigen bestaan. Men zoekt
rust zonder bedreiging.
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Al vele jaren komen asielzoekers ons land binnen. Vanaf 1989 wonen zij
ook in onze gemeente. Al met al zijn er vele tientallen gekomen. Veel
mensen hebben een status gekregen. Sommigen zijn hier in de buurt blijven wonen, anderen zijn naar elders vertrokken. Ook zijn er een aantal
weggegaan nadat hen gezegd was dat ze hier niet mochten blijven, en hun
mogelijkheden om dat besluit door een rechter te laten toetsen waren
uitgeput. Verder zijn er verscheidene mensen met onbekende bestemming vertrokken.
Maar er zijn hier ook nog een aantal mensen, die van 4 tot 10 jaar wachten. Ze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheden, die de Rechtstaat
Nederland hun biedt, maar nog steeds weten ze niet of ze moeten vertrekken dan wel kunnen blijven. Sommigen schamen zich voor hun situatie, vooral omdat zij niet mogen werken om de kost te verdienen.
VluchtelingenWerk Wymbritseradiel heeft samen met veel anderen bij
de Staatssecretaris van Justitie aangedrongen op een eenmalige bijzondere maatregel om de mensen die buiten hun schuld al meer dan 3 jaar
wachten op een definitieve beslissing toestemming te verlenen om in
Nederland te blijven wonen. De raad van de gemeente Wymbritseradiel
heeft zich bij dit verzoek aangesloten.
Momenteel worden mensen uit de opvang gezet, omdat ze niet een verblijfsvergunning maar een negatieve beschikking krijgen en alle juridische middelen om daartegen in beroep te gaan zijn uitgeput, of omdat ze
een tweede asielverzoek hebben ingediend, waarvan ze de uitslag wel in
Nederland mogen afwachten, maar geen opvang krijgen. Binnen 28 dagen
na dit besluit moeten ze hun woning of opvangplaats en ons land verlaten.
Met andere woorden: ze worden op straat gezet.
In veel gevallen lukt het om reispapieren binnen 28 dagen te regelen.
Maar soms niet, bijvoorbeeld omdat buitenlandse instanties niet of pas
na lang aandringen willen meewerken om de benodigde reisdocumenten te
verkrijgen. Toch worden deze mensen uit de opvang gezet, soms met
baby’s of kleine kinderen: zonder dak boven hun hoofd en zonder bestaansmiddelen. Dit gebeurt ook in de gemeente Wymbritseradiel op
basis van de Vreemdelingenwet 2000. De regering maakt deze mensen
zelf dan illegaal en laat de opvang over aan meevoelende burgers,
15
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instanties en kerken. De stichting Respons in Leeuwarden coördineert
deze opvang in Friesland. Alleen die mensen worden geholpen met onderdak en de eerste levensbehoeften door de Stichting Respons, die buiten
hun schuld niet in staat zijn om hun reispapieren binnen 28 dagen te regelen. Als u hieraan wilt bijdragen kunt u een bedrag storten op postbanknummer 629693 t.n.v. Stichting VluchtelingenWerk Wymbritseradiel te Heeg onder vermelding van Respons.
Stichting VluchtelingenWerk Wymbritseradiel

Bond van plattelandsvrouwen
in Friesland
Dinsdagavond 8 oktober om 20.00 uur.
“Omgaan met kankerpatiënten” door Nini Brink.
Deze avond wordt georganiseerd door de Maatschappelijke
beleidsgroep.
Plaats: Restaurant Duhoux te Wirdum
Donderdagavond 24 oktober om 19.30 uur.
Nepal. Tandarts Pim Bink uit Gorredijk komt vertellen over
zijn tandheelkundige hulp op het platteland van Nepal, waar
hij de afgelopen jaren tenminste eenmaal per jaar met een
groep tandartsen naar toe is geweest.
Plaats: Dorpshuis It Formidden, Ysbrechtum

Krite Nijs
Sa, it nije kulturele seizoen is wer oanbrutsen. Ek wy ha net stil sitten
om foar jim wer wat moais te organisearjen.
Alderearst komme we meikoarten wer bij jo om de kontribúsje op te
heljen. Wy ha beslúten om de kontribúsje dit jier te ferheegjen, ek yn
ferban mei de euro. De kosten binne wurden: inkel lidmaatskip € 4,-- en
foar gesinnen: € 8,--.
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Dan giet it wer oan ‘’de bernekriich’’. Dit sil wêze op sneon 5 oktober. ‘n
Tal bern binne al drok oan ‘t oefenjen, dus de opkomst wurdt wer
massaal. Foar de heiten en memmen, bruorkes en suskes mar ek de pakes
en beppes wurdt it wer in dei om net te ferjitten. Dus kom mei jim allen
nei ELIM. En as ferrassing sil dêr jûns yn it skoft in spektakulêr
optreden komme.
Yn novimber komme we sa as gewoanlik wer mei de hearlike spekulaaskoeken bij jo lâns.
Dan sil ús toanielploech wer in skitterend stik op de planken sette. De
spilers binne al wer drok dwaande mei de repetysjes. Se binne dol
enthousiast om dit foar jo yn te studearjen. It sil heve op 31 jannewaris
en 1 febrewaris. Neier berjochten komme mei de tiid noch wol.
Dan sil yn maart, (7 of 28) in optreden komme fan GRIENE SJIPPE. Bij
dit geselskip spilet ús doarpsgenoat Douwe Hoekstra. Syn kulturele
woartels lizze bij ús toanielploech en sjoch hoe fier hij it no al skopt hat.
Hij hat sels al optredens hân foar de televyzje yn Baes boppe Baes. Mar
ek hjir komt noch neier berjocht jowing oer.
Dan as einbeslút: de bérn fan de basisskoalle (de bern die no nei it
foartsetûnderwiis gien binne) ha op 13 en14 juny in prachtich stik
jongereintoaniel opfiert. By dizze noch de kompliminten foar de bern en
alle oaren die’t meiwurke ha oan die prachtige middei en jûn.
Op 12 maaie hâlde we wer de jierlikse
ledegearkomst. Hooplik wurdt de
opkomst dan wat grutter as de léste
kearen.
Oant safier it nijs wat de krite oanbelanget.
Agnes
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Kerkdiensten oktober
06 okt. 09.30 uur Ds. A. van der Maas (H.A., Israëlzondag,

(Dienst voor jonge en oud)

13 okt. 09.30 uur Ds. J.G.Majoor, Sneek

(Najaarszending ZWO)

19.15 uur Liturgiecommissie (Zangdienst)
20 okt. 09.30 uur Dr. R. Roukema, Zwolle (Friese dienst)
27 okt. 11.00uur Ds. F.H. Welbedacht, Sneek

In de maand september zijn wij Stefanie Velting vergeten te vermelden
in de Doarpsomropper. Stefanie was 1 september jarig en werd 9 jaar.
Alsnog van harte gefeliciteerd .
De kinderen die hieronder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren,
want zij zijn in de maand oktober jarig.
02 okt. Marinke Bethlehem
02 okt. Gert Meesters
02 okt. Merlissa Goesten
03 okt. Lianca Dijkstra
04 okt. Daniël Stolte
06 okt. Folkert de Vries
08 okt. Rick Scholte
10 okt. Maike Groenveld
11 okt. Shawny de Jong
12 okt. Daniëlle v.d. Schaaf
12 okt. Yvonne Dotinga
12 okt. Gerard Dotinga

(8)
(12)
(6)
(10)
(5)
(6)
(7)
(6)
(7)
(10)
(9)
(9)

12 okt. Judith Holkema
14 okt. Lian Bakker
16 okt. Tim v.d. Haring
21 okt. Anne de Groot
22 okt. Melissa Koezema
24 okt. Rianne de Ruiter
26 okt. Silke Zwart
28 okt. Kelvin Buwalda
28 okt. Timo Atsma
29 okt. Femke Zuidema
31 okt. Mathijs Wiersma
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Prinses Beatrix Fonds
De collecte van het Prinses Beatrix Fonds, gehouden in
Scharnegoutum, heeft € 558,52 opgebracht.
Alle collectanten en gulle gevers heel hartelijk bedankt.
Sj. Feenstra
J. v.d. Zwan

Agenda Elim oktober 2002
02 okt. Shantykoor
03 okt. Werkgroep bijzondere diensten : Fiere Fammen
05 okt. Bernekrite
07 okt. Dorpsbelang
08 okt. Pastoraleraad ; Gespreksgroep ; College van beheer
09 okt. Dorpsbelang ; Start Koersbal
10 okt. Dorpsbelang ; Info Legedyk
12 okt. Avondmaal ouderen
15 okt. Moderamen
16 okt. Shantykoor
18 okt. Familiefeest ; Klaverjassen
21 okt. Diakonie ; Kritevergadering
22 okt. Z.W.O.
23 okt. Dorpsbelang ; Koersbal
24 okt. Dorpsbelang ; Passage
26 okt. Donateursconcert korps
29 okt. Beleggersclub ; Gespreksgroep
30 okt. Shantykoor ; Dorpsbelang
31 okt. Dorpsbelang
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Weekenddiensten huisartsen oktober 2002
28/29 sept.
5/6 okt.
12 okt.
13 okt.
19 okt.
20 okt.
26/27 okt.

J. Hornstra, Bozum
J. Gietema/B.v. Kapel, Heeg
Schadenberg/Verdenius, Heeg
E.H. Mulder, Nijland
E.H.J.M. Drenth, IJlst
Schadenberg/Verdenius, Heeg
C.H. de Koning, IJlst

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0515-521223
0515-442292
0515-442300
0515-569232
0515-531263
0515-442300
0515-531263

Bereikbaarheid politie: 058-8807800
Algemene Meldkamer: 0900-8844
Alarmnummer: 1-1-2
Adres politiebureau: Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek
Bode uitvaartvereniging “De laatste eer” Scharnegoutum/Loënga, de heer M.
Heslinga, Boomkensdiep 4, 8602 CP Sneek. Tel. 431875
Praktijk voor Fysiotherapie, haptonomie en manuele therapie:
U kunt op werkdagen telefonisch met ons een afspraak maken tussen 16.00-18.00 uur. Op
woensdagmorgen tussen 9.00-11.00 uur. Ald Dyk 2. tel: 411206
Stichting Profiel: Maatschappelijk werk:
Stationstraat 5, Sneek. Spreekuur ma-vr 8.30-9.30 uur. Tel. 421313
In crisissituaties buiten kantoortijd: tel. 058-2132000 (SOS telefonische hulpdienst)
Stichting Vrijwillige Terminale zorg Zuidwest Friesland,
Postbus 323, 8600 AH Sneek. 24 uur bereikbaar via tel. 420426 of 06-53894737 en tel.
531696 of 06-53229239
Praktijk voor Autogene Training, Legedyk 10/A, Scharnegoutum
Ontspanningstechniek voor o.a. slapeloosheid, stress, nervositeit.
Behandeling op afspraak - telnr.: 438506 of e-mail: praktijk@ghaagsma.nl
Thuiszorg Zuidwest Friesland, Postbus 267, 8600 AG Sneek. Tel. 461100. Fax nr.
461110. Zwangerschapszorg, kraamzorg, gezinszorg, wijkverpleging en maatschappelijk
werk.
Verpleging en verzorging: telefonisch spreekuur ma-vr 13-14 uur. Tel 426112.
Huishoudelijke verzorging: spreekuur ma-vr 8.30-9.30 uur en 13.15-14.15 uur. Tel. 428100
Alarmnummer verpleging en verzorging: 424111 (24 uur per dag).
Kraamzorg Friesland informatie/aanmelding: 0900-2020048
Ouder- en Kindzorg: tel. 424888 (24 uur per dag).
Uitleendepot: ma-vr 9.00-17.00 uur. Meeuwenlaan 8b, 8601XS Sneek. Tel. 415313
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