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Feroaring
It komt frjemd oan as jo oer de brêge it doarp útgean. Op it plak wer’t
jo oars wend wienen huzen te sjen, gappet jo no in grut gat oan. In grut
keal plak oan de râne fan it doarp wer’t oars in rychje huzen stienen. Dat
alles om in bettere foarsjenning meitsje te kinnen foar it tanimmende
ferkear op’e dyk en op it wetter. Allinnich de treurwylch hat de kop noch
oerein hâlde kinnen mar sil der ek oan leauwe moatte bin’k bang. It sil wol
net oars kinne en wy hawwe der mei ús allen genôch oer mei prate kinnen,
mar wenne moat it al.
Foar Thys en Boukje de Groot is it nêst harren hûs ek in keale boel wurden, mar sy binne der al aardich oan wend. “Wy hawwe noch nea safolle
sinne yn’e hûs hân”, seit Thys. “En wy kinne no hast oant Snits ta sjen”.
Hoe’t it yn’e takomst mei it útsicht komt as de rotonde klear en de brêge
ferhege is, moatte se ôfwachtsje. “Hoe’t it aansens wêze sil as alles
klear is, moat dan blike en hoefolle lêst wy fan it ferkear krije is no noch
net te sizzen. Wy hawwe no ek al in protte lûdsoerlêst fan it ferkear”,
neffens Thys.
Harren hûs op nûmer 11 is krekt as de oaren boud yn de jierren tritich.
Jierrenlang hat it in bedriuwspân west, stik foar stik bewenne troch
slachters. De earste wie slachter Kuperus, dêrnei kaam Hessel Bruinsma,
hy hat er it langst syn brea fertsjinne. Ulbe Wynja, yn de jierren tachtich syn opfolger, liet efter de winkel in slachthûs bouwe wer’t er sels
slachtsje koe. Doe’t de Wynja’s nei Snits gongen, waard de saak oernommen troch Siebe Nijboer. Dy hat der noch in stikmannich jierren syn
nearing hân, wernei Thys en Boukje der yn 1993 mei harren molkhannel
delstrutsen en der njonken harren SRV-wein in lytse super Promarkt yn
hienen. No is it allinnich noch wenhûs en it hat de sloop ûntrûn.
S.P.

Oud papier zaterdag 1 maart
Als maïsolie van maïs gemaakt wordt, hoe zit dat dan met babyolie?
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In ferhaaltsje fan'e beammen
Der wurdt oan ús skuord en skuord en skuord,
Wij wolle net...... mar wij moatte fuort.
De grutte kraan , hij ryd mar ta,
Wij gûle , mar it jout in bytsje sa.
De minsken se fersteane ús net,
In grutte rotonde sit yn har hert.
En wij.... wij wurde slein om ús kop.
Fuort..... romje de rommel mar op,
Dy beammen kinne se net mear ha,
En dêrom , oan'e kant sjoch-sa,
Mar sei de tule :.." wachtsje efkes , miskien??
Stjoere se ús it bosk wol yn.
En hoe liket it mei it milieu,
Foar harren is it ek tige sneu.
Eartiids rûnen se fan Goaijingea nei Snits.
Milieu??? .. gjinien dy't dêrwat fan wist.
En wij sei de grutte beam fan de oare ein:
Wij wisten fan gjin soere rein.
Sa gie it eartiids, in goede tiid wie dat,
Se goaie no alles samar plat.
Eartiids.... eartiids ja dy tiid ha wij hân
Seit it âlde beamke fan Heeringa's lân.
Wij moatte wer fierder it bosk yn as net,
Hjir hat gjinien mear fan ús ferlet
Mar de fûgeltjes wurde ûnwennich fan ús,
Dy misse no ek harren thús.
No noch ris foar de lêste kear,
Wij wolle net.... mar we kinne net mear.
De treurwilg fan'e Swettewei
G.v.d.Meer- Bruinsma
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Medicijnman in Poerwakarta (IV)
De komende tijd publiceren wij een serie artikelen van de hand van
Tsjitse Santema. De artikelen gaan over zijn diensttijd als geneeskundig
soldaat in Nederlands-Indië gedurende de jaren 1946-1949.
De stukken verschenen eerder in het veteranenblad van de Indiëgangers “De grijze Poerwakartaan”. Poerwakarta is de naam van de plaats
waar soldaat Santema langdurig gelegerd was.
Korte tijd na de eerste politionele actie, 21 juli 1947, begon mijn onvoorziene carrière als hospik bij de Staf II IB. De ringwormperiode – een
zeer pijnlijke ervaring – die onze divisie maandenlang teisterde, lag toen
al achter ons.
Op de deur had ik een bordje gehangen waarop de spreekuren van het
ziekenrapport vermeld waren. Deed ik in de loop van de morgen de ronde,
dan werd het bordje omgedraaid. Op de achterkant stond vermeld dat de
hospik afwezig was en dat in noodgevallen contact opgenomen moest
worden met het ziekenhuisje.
Mijn functie bestond niet alleen uit het waken over het lichamelijke welzijn van de manschappen, die voor het grootste deel om of aan de vijver –
doorsnede zo'n 300 à 400 meter – gelegerd waren. Ook het inspelen op
de geestelijke gezondheid bleek tot mijn opdracht te behoren. Deze
zorg impliceerde dat ik zoiets was als vertrouwensman, raadsman,
biechtvader en onbetaald maatschappelijk werker. Veel problemen met
thuis of met betrekking tot verbroken relaties moest ik proberen bij te
sturen. Bovendien werd ik ook nog gepromoveerd tot hulpfacteur van de
2 Hp.V.A. te Subang. Al die lasten op mijn tengere schouders, ik denk dat
dit soms wel eens te veel was. Niet altijd zal ik juist gehandeld hebben.
De laatste maandag van de maand stelde ik een, door de arts ondertekend telegram op, - ZEER GEHEIM -, over de gezondheidstoestand van
de manschappen. Was dit telegram klaar, uiteraard in code, dan bracht ik
dit naar de Verbinding, die de inhoud doorseinde naar de divisiestaf in
Bandoeng.
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Een keer werd ik naar aanleiding van een verzonden rapport bij de arts
op het matje geroepen, die op zijn beurt door de divisiearts op de vingers getikt was. Er zouden teveel avitaminosen in Poerwakarta zijn. Dit
duidde op vitaminegebrek. Geen probleem. Het aantal avitaminosen werd
voortaan gereduceerd.
Een tweede taak op deze maandag was het bestellen van een nieuwe
voorraad medicijnen bij de apotheker van de 2 e Hp.V.A. te Subang. Een
paar dagen later werd met de auto van de veldpost het gevraagde bij mij
afgeleverd. Soms was het gissen hoeveel en wat ik moest aanvragen. Ik
herinner mij, dat ik in het begin kininetabletten moest bestellen, maar
hoeveel? De voorgeschreven dosering was één tablet per man per dag.
Mijn schatting was dat er zo'n 300 man onder mijn zorg vielen. Per
maand waren er dus ruim 9.000 tabletten nodig. Aan de bevolking werd
zo nu en dan ook kinine verstrekt. Ik rondde het benodigde aantal af op
het mooie getal van 10.000 stuks. Helaas werkte het beoogde systeem
niet vlekkeloos. Toen ik na twee jaar de deur van het ziekenrapport voor
het laatst en definitief dichttrok achter mij, restten van deze voorraad
nog minstens 9.000 tabletten.
Vroeg in de ochtend deed de sergeant of korporaal van de week de ronde. Ieder die meende bij de dokter te moeten verschijnen, kon zich bij
deze functionaris opgeven, die de naam van de aanmelder noteerde in een
dik boek. Eenmaal dit boek mij ter hand gesteld, schreef ik de opgegeven
namen in een officieel ziekenboek. Soms waren er vier of vijf militaire en
semi-militaire onderdelen die een lijst met namen inleverden. Bijvoorbeeld Staf II IB, 3 IBW, M.T.D., Veldpolitie en MP. De laatsten waren
over het algemeen zo mak als lammetjes als zij het ziekenrapport betraden. Kwam de arts dan werden de namen in volgorde van aankomst met
tussenpozen van enkele minuten afgelezen en kon de militair zijn probleem aan de aesculaap voorleggen. Zo nodig voorzag ik de patiënt van
medicijnen of legde een verband aan. De arts noteerde zijn bevindingen
in het ziekenboek en vermeldde tevens al of niet kwartierziek.
Tsj. Santema


Als het vandaag 0 graden is en morgen wordt het 2x zo koud, hoe koud
wordt het dan morgen?
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Janet haar grote wens
27 december 2002!
Eindelijk was het dan zover, de wensdag van Janet! Toen we om kwart
voor negen klaar zaten, stopte er tot onze verbazing een draaiorgel bij
ons voor de deur. Janet wilde nog niet naar buiten, maar broertje Coos
had al snel de jas aan.
Na een poosje kwamen er allemaal buren aangelopen met ballonnen. Toen
ook Piet, Janet haar vader, met Janet op de arm naar buiten kwam, klonk
er gejuich en applaus. Ook Ton van stichting "Doe een wens" arriveerde
en zelfs een motoragent stond te wachten. Terwijl we hier en daar een
praatje maakten en bij het draaiorgel keken, kwam er een "auto" aan. Een
limousine, zo groot, we konden onze ogen niet geloven! Mochten wij hierin? De limousine leek van binnen meer op een luxe woonkamer dan op een
auto, met t.v. en een bar. Toen we hierin plaatsnamen en alle ballonnen
met kaartjes waarop allemaal lieve wensen van de buren stonden, in de
auto waren gestopt, ging de reis verder, uitgezwaaid door de buren, de
motoragent en het draaiorgel voorop.
Al heel snel stopten we weer, want voor school stonden alweer een heleboel mensen met vlaggetjes en bij school wapperde de Scharnegoutumer
vlag. Kinderen, ouders, meesters, juffen en dorpsgenoten stonden klaar
om ons op deze dag uit te zwaaien. Natuurlijk stapten we uit, maakten we
hier en daar een praatje en bekeken een spandoek waarop stond: "Veel
plezier, Janet". Wie dat wilde mocht ook even in de auto kijken. Toen
stapten we weer in en uitgezwaaid door al die mensen begonnen we onze
rit naar.........? Ja, waar naar toe?
De motoragent reed voorop naar Bolsward. De reis op zich was al fantastisch, in zo'n auto. Iedereen keek ons na. Onderweg kregen Janet en
Coos allebei een cadeautje van Ton. In Bolsward stopten we tot onze
verbazing ( Piet bleek wel op de hoogte te zijn) bij een rijschool. daar
kregen Janet en Coos alweer een cadeautje, Janet kreeg een prachtig
thermopak. Dat bleek niet zomaar te zijn.
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Tijdens het "afhaalbezoek" (vrijwilligers Ton en Aly van "Doe een wens"
kwamen een poos geleden vragen wat Janet haar grootste wens was) was
ter sprake gekomen dat Janet graag eens bij haar vader achterop de
motor wilde. Maar ja, heit had zijn motor verkocht, dus dat ging niet.
Vandaag mocht Janet, onder politiebegeleiding, bij haar vader achterop
de motor een ritje maken. Terwijl we wat te drinken aangeboden kregen,
was Janet wat verdrietig. Na een tijdje bekende ze dat ze niet durfde.
Begrijpelijk, het lijkt natuurlijk heel leuk, maar als het dan zover is, is
het best wel eng. Geen probleem, het was haar dag, dus alleen leuke dingen! Het motorrijden sloegen we over. Wel maakten we nog wat foto's
bij de motor en ook nog bij de politiemotor.
We vervolgden onze reis, maar wisten nog niet waar naartoe. De motoragent weer voorop, in de stromende regen. Geweldig om te zien hoe
iedereen die je inhaalt naar de auto keek. Je hoorde ze bijna denken:
Wie zou daar in zitten? Hier en daar werd het verkeer door de agent
tegengehouden en kregen wij voorrang. Onderweg draaide chauffeur
Dennis een tekenfilmpje voor ons, lazen de kaartjes aan de ballonnen en
aten heel veel dropjes, meegenomen door Ton.
Na een poos arriveerden we in Groningen. De motoragent ging terug en
wij stopten bij een restaurant waar we zouden gaan lunchen. Hier wachtten we eerst op Aly die de rest van de dag ook mee zou gaan. Toen Aly er
was maakten we een keuze uit de exclusieve gerechten die op de menukaart stonden. Heerlijk! En ook nu kwam Aly met cadeautjes voor Janet
en Coos. Ton en Aly wilden vertellen waar we die middag naar toe zouden
gaan, maar Janet vond de spanning zo leuk, dat ze het nog niet wilde weten.
Inmiddels had Janet een notitieboekje en een pen gekregen. Toen we
weer in de auto zaten lietenTon en Aly ons raden waar dat boekje voor
was. Uiteindelijk wisten we het: We gingen naar een optreden van K3,
Janet haar grootste droomwens!!! In het notitieboekje moesten de handtekeningen komen te staan van Karen, Kristel en Kathleen.
Al snel waren we bij het Martiniplaza, waar we K3 zouden zien. Toen we
daar stopten hadden we weer veel bekijks. We hadden de indruk dat de
7
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mensen die daar stonden te wachten dachten dat K3 uit die prachtige
limousine zouden stappen. Viel dat even tegen!
Ton haalde de kaartjes op en wij konden naar binnen. Toen we onze stoelen opgezocht hadden, wachten we vol verwachting op K3. Om 14.00 uur
was het dan zover! De drie dames begonnen hun optreden! Behalve een,
voor Janet heleboel bekende liedjes, kregen we een compleet toneelstuk
te zien en te horen. Karen Kristel en Kathleen maakten ruzie over waar
ze op vakantie naar toe zouden gaan. Uiteindelijk wilden ze alle drie
apart naar een verschillend land. Toen Kristel op zoek was naar haar koffer, zag ze er opeens één liggen die bewoog. De drie dames maakten de
koffer open en vonden een toverboek. Toen ze een toverspreuk voorlazen
verscheen er op een scherm tovenaar Carolus van Barkensteyn, die hen
beloofde het grootste geluk van de wereld te geven als ze drie opdrachten voor hem uit voerden. Met behulp van het toverboek en het zingen
van liedjes lukte het hen. Kathleen verdween in een verdwijnkast en
kwam achter in de zaal weer tevoorschijn, Karen zat op een krukje en
ging zweven en Kristel werd in een kast doormidden gezaagd. We begrepen er helemaal niets van, hoe kon dat toch? Uiteindelijk moesten de
dames in een verdwijncapsule, waarna ze plotseling in een grote kist zaten. Toen ze eruit stapten vertelde de tovenaar dat het grote geluk in de
kist zat. Karen, Kristel en Kathleen, drie dikke vriendinnen! Het grote
geluk was "vriendschap". De drie vriendinnen besloten toch met elkaar op
vakantie te gaan. Wat hebben we genoten van dit optreden! Geweldig!
Natuurlijk hebben we niet alleen geluisterd en gekeken, maar ook meegezongen. Toen de voorstelling afgelopen was en we weer bij Ton en Aly
waren, werden we door de manager van K3 meegenomen naar de artiestenruimte en daar wachtte ons een grandioze verrassing: K3 kwam bij
ons, in levende lijve! Aly had voor hen alledrie een "Fryske sûkerbôle"
meegenomen. Janet en Coos mochten die aanbieden. Wat een aardige
meisjes! We hebben leuk met ze gepraat. Kristel, die dacht dat Janet
een jongen was, wilde Janet zelfs een kus geven, maar dat vond Janet
niet goed. Natuurlijk werden er handtekeningen in het boekje gezet en
maakten we foto's want zo'n kans krijg je nooit meer! Toen K3 weer weg
was hebben we nog even met de manager gepraat en kreeg Janet allemaal
K3 cadeautjes.
8

34ste jiergong – nûmer 7

maart 2003

Door de artiestenuitgang gingen we weer naar buiten, en gingen we, nu
met een andere chauffeur, in de limousine naar Leeuwarden. Janet mocht
kiezen wat we gingen eten en had gekozen voor een pannenkoek. In het
pannenkoekschip hebben we heerlijk gegeten en waren er voor Janet en
Coos alweer cadeautjes.
Toen we weer richting Scharnegoutum reden was het inmiddels half acht.
Thuis aangekomen wachtte ons alweer een verrassing: Ons huis was versierd en er stonden weer allemaal mensen op ons te wachten. Janet kreeg
een prachtige taart met een afbeelding van K3. En nog was het niet voorbij. Omdat de tweede wens van Janet voor deze dag het bijwonen van
een optreden van "De Kast" was, kreeg ze van hen een pakket met allemaal spullen: T-shirts, C.D.'s een muts, een paraplu, rugzak, buttons,
beurs enz. enz., en een mapje met daarin een persoonlijk woordje geschreven door "De Kast".
Hierna vertrokken Ton, Aly en de chauffeur. Janet en Coos konden natuurlijk nog niet naar bed. Na zo'n grandioze dag, met zoveel indrukken,
moet je eerst nog even napraten en cadeautjes bekijken.
Ton en Aly, stichting "Doe een wens", buren, kinderen ouders, juffen en
meesters van basisschool "Op 'e Hichte", dorpsgenoten, rijschool Van
Moorsel, chauffeurs, motoragent en natuurlijk K3: Bedankt voor deze
geweldige dag. We denken er nog vaak aan terug en zullen vast nog vaak
de foto's en video bekijken!!!
Bedankt!
Janet, Coos, Piet en Geeske Kruisenga

Verhuizing
Per 1 maart gaan wij, Hotze & Alida Walinga in Tzum wonen. Ons nieuwe
adres aldaar is: Wommelserweg 34, 8804 NL tel. 0517-452101.
Wij hebben in Scharnegoutum een prachtige tijd gehad met veel lieve
mensen om ons heen. Jullie zijn hartelijk welkom op ons nieuwe adres.
Tevens willen we hierbij alle lidmaat- en donateurschappen opzeggen.
Oant sjen,
Hotze & Alida Walinga
9
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Waar is de ooievaar?
Op 4 februari was het groot feest bij ons. De ooievaar
bracht een dochter en zusje mee, geweldig! En wat een
kaarten, bloemen en andere attenties hebben wij gekregen. Langs deze weg willen wij dan ook iedereen hiervoor
hartelijk bedanken.
De ooievaar heeft helaas niet lang bij ons in de tuin gestaan. In de
avond/nacht van 11 op 12 februari is hij n.l. gestolen. Heel spijtig, hij was
geleend van de fam. J. Huistra, en heeft bij vele dorpelingen in de tuin
gestaan.
Wie informatie heeft over de ooievaar, graag een telefoontje naar:
Bethtus en Marjan Sypersma
Gerwin, Wouter en Eva Anke
Fleardyk 31d, tel. 421246



Emigreren naar Curaçao

Eén keer per twee weken ontvangen Aleida en Gerben de Boer een blad
van het Binnenlands Bestuur. Hierin stond de vacature voor een coördinator bedrijfsvoering op het ambtenarenapparaat van de Gouverneur
gedurende vier jaar op Curaçao.
Aleida was direct enthousiast en zei tegen Gerben, “schrijf maar”.
Na het sollicitatiegesprek werd hij ook enthousiast en toen hij werd
aangenomen verdween al zijn scepsis. Het was nu of nooit, want oudste
dochter Marjet is elf als ze terugkomen. De basisschool op Curaçao is
net zoals hier in Nederland. Het voortgezet onderwijs blijft daar achter,
dus is Marjet net op tijd terug om hier nog een half jaar basisschool te
volgen en dan over te stappen.
Bij de gemeente Sneek heeft hij nu een baan als ambtenaar. Na vier jaar
buitenland kan hij niet terugkomen, maar deze werkervaring op Curaçao
staat natuurlijk prima op je C.V.
10
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Een week hebben ze toch nog gedubd, maar nu gaan ze er helemaal voor.
Ze zoeken alvast veel informatie in boeken, atlassen en op internet. Vragen mensen die er zijn geweest of nog wonen en bovendien zitten er nog
drie collega’s uit Nederland.
Elke Nederlander werkt er in principe vier jaar en ze wisselen niet alle
vier tegelijk. Er werkt er één die ook drie kinderen heeft in dezelfde
leeftijd als Marjet, Jarik en Justus. Zijn wat oudere chef gaat volgend
jaar weg en een andere nieuwe collega start tegelijk met Gerben. Hij
werkt nu nog in Honduras. In totaal werken er vijftien ambtenaren,
waarvan dus vier met de Nederlandse nationaliteit.
Eerst gaan ze in een vakantiepark wonen en hebben dan drie maanden de
tijd om een huis te zoeken. Een huidige collega (gemeente Sneek), die er
vijftien jaar woonde en werkte verhuurt zijn huis, maar dat is drie kwartier rijden van school. De kinderen moeten ‘s morgens om zeven uur op
school zijn en als je dan ook nog eens drie kwartier onderweg bent, moet
je wel erg vroeg opstaan. Bovendien willen Aleida en Gerben zelf zoeken
naar een goede buurt met weinig criminaliteit. De Nederlandse meubels
en auto worden ook verscheept, om wat sneller een vertrouwd gevoel te
krijgen. De kat staat nog ter discussie, man en kinderen willen ‘m graag
mee, maar Aleida denkt erover om ‘m bij pake en beppe op de boerderij
te laten. De injecties, de reis en tijdelijke opvang in een asiel daar doe je
zo’n beestje geen plezier mee.
Het is een grote stap zo’n verre reis en verblijf gedurende lange tijd,
maar Aleida en Gerben zijn wel wat gewend. Hij werkte al eens in een
kibboets in Israël en ging op vakantie naar Scandinavië en de Verenigde
Staten van Amerika. Zij had na het behalen van haar middelbare schooldiploma haar “nocht” hier en regelde, zonder dat haar ouders het wisten
een aupair-adres in Frankrijk. “Als je dan toch weg wilt, zeiden haar ouders, ga dan naar Nieuw Zeeland” Daar woont familie en dan weet je zeker dat het vertrouwd is. “Hé, zei ik, daar woont ook familie van mij!”
Oom Joop de Jong zeiden we tegelijk. Men zegt weleens als je lang praat
word je vanzelf familie, nou weliswaar twee keer aangetrouwd zijn Aleida
en ondergetekende familie! U wilt het vast niet weten hóé, maar voor wie
wel geïnteresseerd is: Oom Joop is getrouwd met een zus van Aleida’s
vader. Oom Joop heeft een broer Frans die getrouwd is met een nicht
11

34ste jiergong – nûmer 7

maart 2003

van mijn vader. It’s a small world! Bovendien, maar dit terzijde, ken ik de
familie van Aleida’s mem. Toen zij zei dat haar mem uit de Lege Geaen
kwam, wilde ik weten van wie zij er één was (ik dacht toen wel: “Ik word
oud”, want alleen oude mensen stellen zo’n vraag!), want daar ben ik ook
geboren en opgegroeid.
In Nieuw Zeeland werkte Aleida op een kiwikwekerij en woonde in een
caravan. Later kwam ze Gerben tegen en reisde met hem door Australië,
Nieuw Zeeland en Singapore. Ze sliepen in jeugdherbergen en trouwden
onderweg daar waar Willem-Alexander en Maxima later op huwelijksreis
waren!
Andere mensen, andere taal en omgeving en voor de kinderen een niet al
te grote verandering wat betreft school. Het is net of moet het zo zijn
nu de kinderen nog geen vastigheid hier hebben kunnen ze vertrekken.
Voor hen is het ook een goede ervaring om daar een tijd door te brengen.
Via e-mail houden ze contact en pake en beppe komen met de kerst. Een
zusje dat gaat trouwen komt op huwelijksreis en eens per twee jaar mogen ze zelf vrij reizen. Maar, zo zegt Aleida, we zitten in Curaçao er net
tussen in dus misschien reizen we dan ook wel door naar Nieuw Zeeland.
Ja, en dan na vier jaar weten we nu niet waar we terechtkomen.
In Scharnegoutum wonen ze nu negen jaar met veel plezier, hebben net
de boel verbouwd en toen kwam dit op hun pad en gaan ze weg; 18 april
vertrekken ze, zes dagen nadat Aleida haar examen Fries moet doen. Ze
had net een baan bij de gemeente Skasterlân, maar zal op Curaçao weer
opnieuw moeten solliciteren. Ze hoeft er geen werkvergunning en zal, als
thuis alles op rolletjes loopt, in het toerisme willen werken. Daar heb je
alleen maar fleurige mensen, maar haar gezin gaat altijd voor. De kinderen kijken er ook naar uit. Toen Jarik laatst zijn kamer opruimde vroeg
hij al of ze nú weg gingen.
Marjet kreeg een duikbril en snorkelset cadeau en zal die straks echt in
het prachtige helderblauwe water kunnen gebruiken. En Justus zal
straks beter Papiamento spreken dan Fries. Sommige mensen zijn nog
wat sceptisch, maar voor Aleida en Gerben is het nu of nooit en als ze nu
niet gaan krijgen ze vast spijt.
12
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Wij willen ze veel geluk wensen daar en misschien kunnen jullie via de
Doarpsomropper eens iets laten horen.
Goede reis en oan’t sjen,
Gelland Strikwerda.

Steun de Zonnebloem
De vereniging De Zonnebloem afdeling Sneek en omstreken
gaat van 3 t/m 7 maart a.s. weer een grote ledenwerfactie
houden. Alle inwoners van o.a. Scharnegoutum worden rond
4 maart per brief en/of telefoon benaderd met de vraag
ondersteunend lid te worden van de Zonnebloem.
Met uw steun kunnen we nog meer voor langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapten en ouderen in uw buurt betekenen. We hopen dat veel mensen positief gaan reageren.
Bij voorbaat dank!
De ZONNEBLOEM AFDELING SNEEK E.O.

Betinking 400 jier Gysbert Japix (1603-2003)
Yn 2003 is it 400 jier lyn dat Gysbert Japix yn Boalsert berne waard.
Gysbert Japix hat in hiel wichtige rol spile yn it behâlden fan de Fryske
taal. Yn Gysberts tiid wie it Frysk in plattelâns taal, foaral in sprutsen
taal. Gysbert sels sil it stedsfrysk brûkt hawwe om't dat yn Boalsert
brûkt waard. Troch it Frysk te brûken as skriuwtaal, skreaun waard der
yn dy tiid net folle, dan waard it Hollânsk brûkt, waard der nij libben oan
it Frysk jûn.
Yn Boalsert is oer Gysbert Japix, syn libben en wurk, yn syn bertehûs in
museum festige. De Tekstwinkel hat der ek syn plak. Jo kinne dêr ek
terjochte foar alles wat mei it Frysk te meitsjen hat. Sa as teksten foar
alle gelegenheden (berte, jierdei, jubileum, rou, trou), kaarten mei Fryske gedichtsjes of betsjutting fan jonges/famkesnamme, teksten oersette yn it Frysk, Fryske sûvenierkes, in stedskuier en de kulturele bustochten fan Hindrik en Beitske van der Meer, ensfh.
13
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De aktiviteiten yn 2003 ta betinking fan Gysbert syn bertejier binne de
folgjende:
3 x 3 sneintemiddeis konserten om 3 oere yn tsjerken yn en om Boalsert
mei it tema "Us grutte foarsjonger". Alle kearen mei in fêst stramyn mar
hieltyd in oare ynhâld. Meiwurking ferliene sjongploech "Auke Roukes"
û.l.f. Hindrik v.d. Meer, Keamerkoar Littenseradiel û.l.f. Jan Blanksma.
Guon middeis "Camarata" mei âlde Gysbertlieten, it VISkoar û.l.f. Hoite
Pruiksma. Hjoeddeiske dichters. Songen poëzij.
Dizze middeis binne 16 febrewaris yn Wytmarsum, 16 maart yn Bitgum,
20 april yn Nijlân, 18 maaie yn Wytmarsum, 15 juny yn Bitgum, 21 septimber yn Koarnwert, 19 oktober yn Burchwert en 9 novimber yn Kimswert en it lêste konsert mei hichtepunten fan it hiele jier op 16 novimber
yn Boalsert.
Alle jierren binne der de bekende kulturele bustochten mei Hindrik en
Beitske v.d. Meer, organisearre troch it Gysbert Japicxhûs.
Foar dit jier is der in spesjale nije Gysbert Japix-bustocht makke. Dizze
tocht wurdt holden op 7, 10, 20, 22 maaie, 20, 21 juny.
Freed 16 maaie is de offisjele iepening fan it Gysbertjier yn Boalsert yn
de Martinitsjerke.
28 en 29 augustus is der in kongres oer: "De friese cultuur in de 17e
eeuw".
Op noch neier fêst te stellen datum wurdt yn de Broeretsjerke fan Boalsert troch popgroep Reboelje it "Master Gysbert" muzykspektakel holden.
16 novimber De ôfsluting fan it betinkingsjier wurdt yn de Martinitsjerke fan Boalsert holden mei hichtepunten út alle aktiviteiten.
Wolle jo mear ynformaasje, jo opjaan foar in aktiviteit of wolle jo
graach in struibriif mei mear ynformaasje oer alle aktiviteiten dan kinne
jo skilje/komme nei it Gysbert Japicxhûs, Wipstrjitte 6, 8701 HZ Boalsert, till. 0515-573990.


Waarom moet je om een waarzegger te bezoeken een afspraak maken?
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Gymnastiekvereniging
S.S.S.Scharnegoutum
Algemene Ledenvergadering 11 maart 20.00 uur in Elim

AGENDA
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen alg. ledenvergadering 13 februari 2002
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Jaarverslag secretaresse
Contributieverhoging
Pauze
Bestuurswisseling
Aftredend en niet herkiesbaar bestuursleden mw. F.v.d. Veer en
dhr. P. Verbeek
Voorstel Alg.bestuursleden mw. M. van der Laan
10. Rondvraag
11. Sluiting

Webweetjes
Het prachtige verhaal van de grote
wens van Janet al gelezen?
Al gezien hoeveel en welke bedrijven
Scharnegoutum rijk is, en wat deze
bedrijven te bieden hebben?
Klik op www.skearnegoutum.nl
P.s. Het gastenboek is niet bedoeld voor flauwekul
praatjes.

p.s. De discussie is geen chatbox!!
15
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KRITE NIJS
Freed 28 februaris sil foar ús spylje teaterproduksje “GRIENE SJIPPE”,
mei harren stik “BEL”.
Foar wa is “Griene Sjippe” bedoeld?
Griene Sjippe is in nij theaterprogramma, mar dan mear yn`e sfear fan :
Sykje dysels. ’t Is oars as oars. Men kin it gjin kabaret of revu neame,
mar it is in unyk mingsel fan teater, muzyk en mime, dy ‘t de taskôger
dúdlik in eigen spegel foar hâldt. Mei-elkoar in lykstimd, entûsjast groepke teaterminsken, dy ‘t de ambysjes hawwe om muzyk en teater te
meitsjen, mar op sa’n wize dat de Fryske tael, kultuer en maatskippij
troch minsken fan alle talen werkent en ferstean wurdt.
‘t Dekorkonstruksje is makke troch learlingen fan de R.S.G. út Snits. De
muzyk is skrean troch Marcel Andela en de teksten binne fan Froukje
Anema en Jabik Veenbaas. De regie is yn hannen fan Hotze Karsten.
De spilers fan Griene Sjippe binne: Tsjam Epema, Douwe Hoekstra ( jawis wol, ús doarpsgenoat), Eke Born, Johan Hiemstra, Marcel Andela en
Thomas Bijlsma.
Sa as jim lêze kinne, is ‘t wer in jûnfuljend programma. Dus ik soe sizze,
wol jo d ‘r in jûn noflik út, kom nei ELIM. It Begjint om 20.00 oere.

Ook voor de niet Friestalige lezers in ons dorp en die wel de Doarpsomropper lezen zal ik het in het Nederlands schrijven.
Vrijdag 18 februari treden voor ons op theaterproductie” Griene Sjippe”
met hun stuk “ BEL”.
Voor wie is “GRIENE SJIPPE” bedoeld?
Griene sjippe is een nieuw theaterprogramma, maar dan meer in de sfeer
van: zoek jezelf. Het is wat anders dan gewoon. Men kan het geen cabaret of revu noemen, het is een uniek mengsel van theater, muziek en mi16
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me, die de toeschouwer duidelijk een spiegel voorhoudt. Met elkaar, gelijkgestemd, enthousiast ploegje theatermensen die de ambitie hebben
om muziek en theater te maken. Maar zo op de wijze van dat de Fries
taal, cultuur en maatschappij door alle mensen herkend en verstaan
wordt.
Het decor is gemaakt door leerlingen van het R.S.G uit Sneek. De muziek
is geschreven door Marcel Andela en de teksten zijn van Froukje Anema
en Jabik Veenbaas. De regie is in handen van Hotze Karsten.
De spelers zijn :Tsjam Epema, Douwe Hoekstra (onze dorpsgenoot), Eke
Born, Johan Hiemsta, Marcel Andela en Thomas Bijlsma.
Zoals jullie kunnen lezen wordt het weer een avondvullend programma.
Dus ik zou zeggen: wilt u een gezellige avond uit, kom naar ELIM. Het
begint om 20.00 uur.
Agnes



Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”
Scharnegoutum/Loënga

Onze ledenvergadering is vastgesteld op maandag 10 maart a.s. om 20.00
uur in Elim.
Op de agenda staan de gebruikelijke punten die op een ledenvergadering
behandeld worden, zoals: notulen, verslagen, verkiezingen enz.
Onze bode de heer M. Heslinga is bereid deze avond alle vragen rond
begrafenis-crematie enz. te beantwoorden.
Tot ziens op maandag 10 maart.
Het bestuur, H. Boonstra (voorzitter), S. Winia (secretaris), P.P. Wester
(penningmeester), F. de Schiffart en K. Schram-de Boer


Waarom worden mensen meteen geloofd als ze zeggen dat er aan de hemel 400 biljoen sterren zijn, maar als je ze vertelt dat de deurpost pas
is geverfd dat ze dan moeten voelen?
17
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Even voorstellen:
Mijn naam is Patricia de Jong. Vanaf 1
maart open ik mijn kapsalon “Kapsalon
Patries”op Lege Dyk 39a in Scharnegoutum. Na in verschillende kapsalons ervaring te hebben opgedaan, besloot ik mijn
eigen kapsalon te openen.
Mijn kapsalon is voor iedereen, zowel dames als heren en ook aan de kinderen is gedacht… U bent van harte welkom in kapsalon Patries. Mijn
openingstijden zijn:
Dinsdag t/m vrijdag: 9.00/12.00 en 13.00-18.00 uur
Vrijdagavond: 18.30 – 20.30 uur
Zaterdag: 9.00 – 14.00 uur
Met uitzondering van de vrijdagavond graag op afspraak. U kunt natuurlijk altijd even binnen lopen om te vragen of er plek is. Op maandag ben
ik gesloten. Door het nog niet toekennen van een telefoonnummer, kunt u
mij tijdelijk bereiken op tel.nr. 06 11 48 16 11
Aanbieding: Tijdens de openingsweek van de kapsalon van 4 maart t/m 8
maart ontvangt u 10% korting op een knipbeurt.



Cartridges…..

De inzamelactie voor lege cartridges is tot aan de zomervakantie verlengd. Wij blijven dus inzamelen. Het loopt goed en enkele bedrijven sparen al met ons mee. Bij een grote cartridge levert dat soms al € 6.75 op
en dat is een leuk bedrag. Dat eindbedrag is nu langzamerhand interessanter dan het aantal cartidges wat is ingebracht. We zijn de tel kwijt…
Het eindbedrag bepaalt wat we kunnen doen voor de bevolking van Sudan.
Wat gebeurt er in Zuid-Sudan? Er worden o.a. met zoveel mogelijk lokale
materialen multi-functionele centra gebouwd. Zo’n gebouw heeft een
centrale plaats voor de bevolking. Er worden diverse activiteiten in gehouden zoals het volgen van onderwijs, vergaderingen en een steunpunt
voor gezondheidszorg. Dat laatste is erg belangrijk denk aan zwangerschapsbegeleiding, preventie en behandeling van ziektes zoals malaria,
18
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diarree en longontsteking. Er komt ook een pomp voor veilig drinkwater,
schone toiletten en een speelplaats. Prachtig toch, dat we aan zoiets een
steentje kunnen bijdragen.
Meedoen? Dat kan. U kunt de lege cartridges achterlaten in de verzameldoos bij Poiesz supermarkt naast het kopieer apparaat.
Deze actie is een samenwerking tussen dorpsbelang en de ZWO-groep
van de kerk.



Dorpsbelangen
Scharnegoutum-Loënga

Uitnodiging jaarvergadering
Donderdag 27 maart 20.00 uur dorpshuis Elim

Met onder andere de presentatie van:
“ TOEKOMSTVISIE SCHARNEGOUTUM”
Deze toekomstvisie is ontwikkeld op basis van de “Keukentafelgesprekken” zoals die in oktober jongstleden hebben plaatsgevonden.
Zoals wellicht bekend is deze toekomstvisie mede onderdeel van het
project “Welzijn op Locatie” van de gemeente Wymbritseradiel, waarvan
ons dorp een van de deelnemende dorpen is.
In dit kader zullen de heren J.de Jong, hoofd afdeling Middelen en Welzijn, en Sj. Joustra, hoofd afdeling Grondgebruik een toelichting geven
over de relatie van deze toekomstvisie met het huidige beleid van de
gemeente
Ook zal er tijdens deze avond meer informatie worden gegeven over de
opzet en voortgang van het Internetproject en de resultaten van de fotowedstrijd over Scharnegoutum.
Al met al meer dan de moeite waard om deze avond alvast in uw agenda
te noteren. De definitieve agenda krijgt u in de loop van maart nog in de
bus.

19
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Muzikale Country-feestavond in Elim
Vrijdagavond 21 maart a.s. wordt in dorpshuis Elim een muzikale country-feestavond georganiseerd met een avondvullend optreden
van de Bildtse Band Bacon and Bones.
De band Bacon and Bones is opgericht in
2001 en bestaat uit zes ervaren muzikanten. Bacon and Bones heeft inmiddels
ruime provinciale bekendheid en speelt
lekkere swingende muziek voor jong en
oud, zowel covers als eigen nummers.
Het repertoire bestaat uit jaren 70/80
klassiekers, country-, rock- en middle of
the roadmuziek, alsmede gevoelige (rock)ballades uit heden en verleden.
Garantie voor een gezellige avond.
De muzikale stijl is in het genre van; Billy Ray Cyrus, The Eagles, The
Dooby Brothers, Creedence Clearwater Revival, Brooks and Dunn en Ilse
DeLange.
Bacon and Bones bestaat uit:
Ester Oosterbos - leadzang/gitaar
Ellen Bones
- basgitaar/zang
Dirk Spek
- gitaar/zang

Boekingen:
Telefoon
E/mail
Website

Reinder Wynia - gitaar/zang
Jacco Minnema - drums/zang
Marcel de Weerd- toetsen/zang

: 0518-403713, b.g.g. 0518/400055
: info@baconandbones.nl
: www.baconandbones.nl

Special guest.
Als special guest zullen leden van de Snake City Line-dancers uit Scharnegoutum een demonstratie geven van hun line-dance kunsten. De groep
line-dancers uit Scharnegoutum bestaat sinds oktober 2001 en bestaat
uit 20 personen. Er wordt elke dinsdagavond enthousiast gerepeteerd in
de voetbalkantine en het resultaat van dat harde trainen kunt u 21 maart
a.s. dus bewonderen in Elim.
20
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Al met al belooft het een feestelijke muzikale avond te worden in Country-sferen, waar u een aantal Scharnegoutumers hard aan het werk kunt
zien met hun hobby.
Hopelijk tot ziens op: Vrijdag 21 maart. Aanvang 21.00 uuur in
dorpshuis Elim.
Jacco Minnema (Scharnegoutumer en drummer van Bacon and Bones)



Taizé-viering

Zondag 9 maart om 19.30 uur in de Martenskerk te Skearnegoutum
De Taizé-viering is voorbereid door jongeren die eerder in Taizé* zijn
geweest.
Muzikale medewerking wordt verleend door Brechtsje Posthumus
(dwarsfluit) en Conrad Hendriks (gitaar). Na afloop is er gelegenheid tot
napraten bij een kop koffie of thee. Iedereen is van harte welkom.
*Taizé is de naam van een oecumenische internationale gemeenschap in
Frankrijk, waar jaarlijks tienduizenden jongeren uit heel de wereld
samen komen om te zingen, te bidden en elkaar te ontmoeten.
Voor meer informatie: ds. Anna van der Maas, tel. 0515-439010



Bijgedachten:

“Democratie en nou wij...” Ideaal typisch kunnen we beter rampspoed voor
zijn dan het bestrijden. Ja toch, daar
is menigeen het mee eens. Er lijkt een gedrevenheid te groeien onder de
burger van: Laat alles zoals het is, vroeger was alles beter en poets
nieuwe ideeën meteen onder de tafel...
Goed beschouwd past dit precies in onze doelmatige en efficiënte samenleving en het bespaart vele vele euro’s.
21
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Op dit moment is de brug al niet meer wat ie waard is, waarom een hogere brug in het dorp als de bootjes niet welkom zijn? Waarom water in
een dorp als het aanzet tot overlast? We hoeven ons niet alleen te voelen
want waterrijk Friesland kent legio dorpjes die kampen met het probleem de brug en het water.
We kunnen het niet onderkennen dat een brug tot veel overlast leidt.
Jeugd verzamelt zich op de brug, jeugd zwemt bij de brug, oudere mensen hangen gevaarlijk over de leuning, spugen in het water, kleine kinderen kunnen in het water vallen, en vissen worden onnodig geplaagd door
de sportvissers. En tijdens winterse buien zal de hoge brug vreselijk glad
worden...
Feitelijk is een brug gericht op gevaar. Wordt straks de brug vervangen
dan komt er nog meer kwaad, filevorming, oponthoud en bovendien is niet
uitgesloten dat bij een herwaardering mensen straks zeggen “ïk hie toch
leaver die oare brege hawn”.
Help, in ons dorp is momenteel een groeiend bewustzijn van deze ellende.
Dus gaat men voor eigen zaak en gemeenschap actie voeren, “Wij zijn
tegen de brug, tegen welke brug dan ook...”. Actie, geïnspireerd door de
succesvolle expeditie van de omwonenden tegen de aanlegsteiger. Immers dat is hen gelukt, er komt geen aanlegsteiger in ons dorp. Want stel
je voor..! Nu zijn er zelfs radicalen die zeggen leg de Zwette droog!! Alles gericht op veiligheid!
Boven verwachting is er een tegenbeweging in Friesland die openlijk verkondigt dat zij vervreemd reageren op deze gedachten. Nooit hoor je ze
en nu is er onverwacht toch een Samenwerkingsverband, het verband van
goed lokaal overleg. Zij constateert een verbijsterende strijdigheid tussen het ideaal van de open samenleving en de praktijk van het ik. Als
groepering Fries lokaal overleg zien zij een tweedeling binnen de samenleving, zij noemen het de kortzichtigheid die steeds openlijker gelegitimeerd wordt in het politieke circuit, de straat en in het dorp. Het is de
grote bedreiging voor het moderne dorpse waar jarenlang het accent op
samen lag, nu lijkt ook dit een verloren item.

22
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Bovendien suggereert deze organisatie zelfs dat de ontwikkelingen in
Scharnegoutum typerend zijn voor de komende tijd. Zij beweren dat
klokken niet terug te draaien zijn. Het verband heeft plannen om in
Scharnegoutum een grote tegenactie te houden. Zij vrezen dat de actiegroep tegen de brug, bootjes, aanlegsteiger en water de maximale
rechtsgelijkheid op besluitvorming volledig in de knel gaat werken. Men
vreest een hele grote opstand van Bozumers, Weidumers en de bevolking
van Oosterwierum die juist wel een geweldige waterverbinding en een
aanlegsteiger willen. Zij roepen op tot meer lef voor nieuwe plannen.
“Kies voor, doe mee” staat op stickers. Zij doen een krachtig beroep op
politici, en burgers om ruimte te laten voor de verwezenlijking van idealen, van plannen die verder reiken dan je eigen tuin...
Onder de vlag van democratie en nu wij zijn dit stappen naar wat ze mogelijk bedoelen met dualisme? Het is Scharnegoutum in actie, volop en
dat terwijl er eigenlijk nog niks gebeurd is...
A.K.



Oecumenische Aswoensdagviering

Woensdag 5 maart om 19.30 uur St. Martinuskerk te Reahûs
M.m.v.: St. Ceciliakoor o.l.v. Hannie Zonderland
Voorgangers: pastor C. Huitema-Walta en ds. A.G.J. van der Maas
Viering aan het begin van de Veertigdagentijd.
Iedereen is van harte welkom!



Biljartclub De Lakenkrakers

“Lakenkrakers versus biljartclub Terschelling”
Zaterdag vijftien februari j.l. was het voor de
Lakenkrakers een historische dag want de strandjutters van de overzeese gebieden kwamen op
bezoek. Na lange onderhandelingen gingen de eilandbewoners akkoord
met het organiserende comité. Het bestuur van de Lakenkrakers had
menig keer de koppen bijelkaar gestoken om voor een passende ontvangst te zorgen. Voorzitter Poppy had teamcaptain Jan Haak de op23
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dracht gegeven om een topformatie bijelkaar te zoeken om de Noormannen van Friesland een warm onthaal te geven. Dat kapitein Haak zijn zaak
serieus opvatte bleek uit het feit dat hij een heuse spion naar het mooie
eiland stuurde.
Onder de dekmantel van dijkinspecties werd R. Rambo op de boot gezet
om de te volgen tactiek van de eilandbewoners te ontrafelen. Met een
attachékoffer vol papieren kwam onze James Bond terug op de vaste wal
en nadat de gegevens waren bekeken door de selectiecommissie, maakte
kapitein Haak zijn definitieve ploeg bekend. Als kopmannen werden de
ervaren kapelaan Odekerke en Sir Steven Hendry naar voren geschoven
met in hun kielzog de vaste Terschellinggangers. Opvallend was de keuze
voor de heren the Greatest, A. Dubbeldrank en N. von Bandstoten. In de
competitie zijn hun prestaties onder de maat maar toch besloot de
teammanager een kleine verjonging door te voeren.
Om even voor vieren arriveerden de mannen uit de overzeese gebieden in
ons fraaie dorpshuis wat was omgeturnd tot een heus biljartpaleis.
Nadat het welkomscomité onze gasten van harte welkom had geheten
konden ze nog even het wedstrijdschema bekijken en wat sfeer proeven
in de bomvolle arena. Nadat het shantykoor “De Straatzangers” onder
leiding van dirigent J. Regeldalles het clublied van de Lakenkrakers ten
gehore had gebracht kon de wedstrijd van het jaar beginnen.
Op het show-court deelde kapitein Haak de eerste mentale dreun uit
door in achttien beurten de eerste partij in de pocket te steken.
Op court one bereikte Floris van Roozemond al etend moeizaam een gelijkspel. Nieuwkomer in de ploeg kabouter Plop maakte zijn verkiezing
helemaal waar. Deze in zichzelf pratende kabouter won zijn partij zeer
overtuigend wat voor hem een plezierige bericht opleverde. Als toeschouwer was bondscoach Paulus de B. aanwezig en deze selecteerde hem
meteen voor de nationale kabouterploeg.
Als gastspeler hadden onze overzeese vrienden C. van de Vrolijke Noot
en R. de Sigaro meegenomen. Deze twee heren konden ook het tij niet
voor onze gasten keren. De Sneeker C. werd door H. Lemia met sokken
tot wanhoop gedreven en onze Britse lawaaipapegaai Tj. the Greatest
deed dit in de second match nog eens dunnetjes over.
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Na de pauze waarin een verrukkelijke soep werd geserveerd door chef
kok Kastelein probeerden onze gasten het nog wel maar ze kwamen niet
verder dan een overwinning door J. Olie van Schotsen die de voorzitter
weer eens les gaf. Het was een druppel op de gloeiende plaat want de
rest van de Lakenkrakers maakte korte metten met de mannen van teamcaptain R. Schoonzoon.
Nadat de laatste partijen waren gespeeld kon de balans worden opgemaakt en had de thuisclub een overweldigende victorie behaald. Onze
gasten namen het verlies sportief op en we namen met zijn allen nog een
stevige oorlam, waarna de prijsuitreiking plaatsvond. Na het officiële
gedeelte traden diverse artiesten op in de speelzaal en bleef het nog
lang gezellig in de gelagkamer.
Het vertrek verliep enigszins moeizaam omdat de garderobemedewerker
onder het biljarten de jassen had verhangen. Zodoende ontstond er weer een nieuw spreekwoord wat luidt “Beter
een jas aan de kapstok dan tien op de grond”.
Sir Steven Hendry.



Rommelmarkt 2003

Het duurt nog even maar op zaterdag 14 juni 2003 is er weer een rommelmarkt. Ook deze keer gaat de opbrengst van de rommelmarkt naar
een goed doel, een kinder/scholenproject in Haïti. In een eerder bericht
lieten wij weten dat tijdens de rommelmarkt geen grote spullen zullen
worden verkocht zoals matrassen, bedspiralen, bankstellen en andere
grote meubels, koelkasten en ander witgoed en computers. Wat willen we
wel verkopen? Te denken valt aan: keukengerei, kleren, boeken, (kleine)
apparatuur, (tuin)gereedschap, snuisterijen en dergelijke. Voor alles
geldt dat het bruikbaar en intact moet zijn.
Een aantal avonden voor de marktdatum wordt iedereen in de gelegenheid gesteld rommelmarktspullen af te geven. Hierover zullen wij u later
nog informeren. Wanneer u de komende maanden geschikte rommelmarktspullen tegenkomt raden wij u aan deze spullen thuis of bij een
ander achteruit te zetten of te leggen en te zijner tijd bij ons af te
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geven. Voor gevallen waarbij dit niet lukt, heeft de werkgroep een beperkte opslagmogelijkheid ter beschikking gesteld gekregen. Mocht u nu
al spullen kwijt willen dan kunt u contact opnemen met Sipke Plat (tel.
416239) of Jan de Leeuw (tel. 415275). Wel geldt als voorwaarde dat de
aan te leveren spullen verpakt moeten zijn in handzame dozen en dat
vervoer in een kofferbak mogelijk is.
De Derde Wereld Werkgroep

Kerkdiensten maart
02 maart
09 maart
12 maart
16 maart
23 maart
30 maart

09.30 uur Mw. M.Vermeulen-v.d. Heuvel, Sneek
09.30 uur Ds. A.v.d. Maas (Doopzondag)
09.30 uur Mw. M.Vermeulen-v.d. Heuvel, Sneek
(Biduur voor gewas en arbeid)
09.30 uur Ds. A.v.d. Maas (Dienst voor jong en oud
+ school)
09.30 uur Mw. C. de Boer-Bergstra
09.30 uur Ds. A.v.d. Maas (H.A.)

De kinderen die hieronder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren,
want zij zijn in de maand maart jarig.
02 maart Femke Nooteboom
03 maart Basoas Karim
05 maart Nathasja Peters
05 maart Jacob Tseard de Boer
06 maart Arnoud Lemke
07 maart Iris Beukens
08 maart Inge Wiersma
09 maart Marjet van der Meeren
11 maart Rick van der Heide

12 maart Robin Jansen
13 maart Marijke Dijk
15 maart Femke Visch
17 maart Dennis bij de Weg
17 maart Jenny Dijkstra
26 maart Alex Jansen
27 maart Lisanne Kedde
27 maart Lindert Louwsma
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Agenda Elim maart 2003
01 maart Damtoernooi
03 maart Bestuursvergadering Oranjever. ; College van beheer
04 maart Gespreksgroep Islan ; Moderamen
05 maart Koersbal ; Shantykoor
06 maart Fiere Fammen
08 maart Familiefeest ; Disco
10 maart Bestuursver. Elim ; Jaarverg. Tennisver. ; Begrafenisver.
11 maart Gespreksgr. Islan ; Hervormdevr.ver. ; Jaarverg. Gymnastiek
12 maart Jeugdraad ; Damesbiljart
14 maart Klaverjassen ; Buurtvereniging Fleardyk
15 maart Biljarttoernooi dinsdag/donderdag clubs
17 maart Speculant Beleggersclub ; Bestuursverg. Krite
18 maart Gespreksgroep Geloof en opvoeding ; Jeugdraad ; ZWO
19 maart Koersbal ; Diaconie ; Shantykoor
20 maart Passage
21 maart Countryavond met Bacon and Bones
22 maart Disco
25 maart Hervormde vrouwenver.
26 maart Doe-spelmiddag
27 maart Jaarvergadering Dorpsbelang
28 maart Cabaretavond
30 maart Koffieconcert
31 maart Catecheseteam

27

34ste jiergong – nûmer 7

maart 2003

Weekenddiensten huisartsen maart 2003
01 maart
02 maart
08/9 maart
15/16 maart
22 maart
23 maart
29/30 maart

Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.
Drs.

E.H.J.M. Drenth, IJlst (0515-531263)
Schadenberg/Verdenius, Heeg (0515-442300)
J. Jansen, Sybrandaburen (0515-521281)
Schadenberg/Verdenius, Heeg (0515-442300)
J. Gietema/v. Kapel, Heeg (0515-442292)
E.H.J.M. Drenth, IJlst (0515-531263)
Drs. C.H. de Koning, IJlst (0515-531263)

Bereikbaarheid politie: 058-8807800
Algemene Meldkamer: 0900-8844
Alarmnummer: 1-1-2
Adres politiebureau:
Van Giffenstraat 6, 8601 EX Sneek

Wijkagent: B. van Rooij, tel. 0900-8844
Email-adres:
bareld.van.rooy@friesland.politie.nl

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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