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Mis(s)te kâns
It bestjoer fan de Oranjeferiening hie it sa moai be
tocht: yn Skearnegoutum moast wer ris in Missferkiezing hâlden wurde. Yn it ferline hie der wol faker
sa’n ferkiezing west en de mannen fan it bestjoer
fûnen dat er genôch froulju yn it doarp wennen dy’t
besjen lije koenen. De lêste moannen wie der yn de
Doarpsomropper rom omtinken oan jûn en koenen kandidaten harren
opjaan. Se moasten dêr net te lang mei wachtsje oars koenen je wolris
bûten de boat falle. Op 30 april soe de presintaasje en ferkiezing plakfine moatte as ûnderdiel fan it programma op keninginnedei.
It rûn lykwols net stoarm mei de oanmeldings, hoewol it bestjoer alles
út’e kast helle om “schone en weelderige vrouwen” safier te krijen in kâns
te weagjen útroppen te wurden ta de moaiste frou fan Skearnegoutum.
Sa soe de winner it oantreklike foarútsjoch krije by de doarpsfeesten yn
augustus in wichtich plak nêst it bestjoer ynnimme te meien. Ek setten
de mannen in grauwe jildpriis yn dy’t letter noch ferdûbele waard. Om de
lêste twivelders oer de streep te krijen kaam it bestjoer mei it berjocht
dat de Fryske tillevyzje lâns komme soe. Yn dat gefal koe de moaiste
frou fan Skearnegoutum rekkenje op in megakontrakt by hokker modellenburo dan ek. Mar de froulju lieten it dochs ôfwitte , se doarsten elkoar blykber net de mjitte te nimmen.
Dochs wie it keninginnefeest op 30 april yn Elim tige slagge mei de optredens fan De Fiere Fammen en De Brûskoppen. As ferrassing foar de
mannen dy’t nei Elim kommen wiene foar de Missferkiezing wie der in
optreden fan in groep nonnen dy’t harren presintearden as de Missen fan
Skearnegoutum. Dêr moasten se it mei dwaan.
S.P.

It earste boek mei wurk fan Gysbert Japicx (1603-1666) ferskynde twa
jier nei syn ferstjerren: “Friesche Rymlerije”. Fan dizze printinge binne
oer de hiele wrâld mar achttjin bewarre bleaun.
No, fjouwerhundert jier nei de berte fan Gysbert Japicx, is der in nije
útstalling yn it museum, syn bertehûs, Wipstrjitte 6 yn Boalsert.
2
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Hanen-overlast.
Er zijn bij mij meerdere meldingen binnengekomen
omtrent overlast, welke kraaiende hanen veroorzaken.
Met name in de omgeving Molepaed en Lange Achte.
Samen met de gemeente zullen we hier maatregelen tegen treffen.
Dieren houden is erg leuk, maar als de buurt er niet van
kan slapen?? Soms moet men beseffen, dat men in een woonwijk woont en
niet op het platteland.
B.L.G. van Rooij
Wijkagent/Praktijkcoach/BPZ Team Wymbritseradiel
Antwoordnummer 2100, 8600 VB Sneek
Tel: 0900-8844/Intern : 7849/G.S.M. : 1653/Fax. 058 8807878
E-mail: bareld.van.rooy@friesland.politie.nl


Het kaatsen is weer los.

Op Koninginnedag is het traditie, dat het kaatsen weer los
barst. Om 12.00 uur gingen de senioren los en als je ze dan
zo ziet aankomen, zie je dat ze deze winter dikker zijn geworden en bleker maar het praat is er niet minder op geworden. Als je ze
hoort dan is hun conditie ijzersterk en zullen ze iedereen aan hun nap
rijgen.
Wel met 15 parturen was er een heel goede opkomst, de eerste lijst waren er niet zoveel verrassingen, alleen de weergoden waren ons niet zo
goed gezind er kwam een stortbui in de tweede ronde.
De parturen 12 en 13 kaatsten gewoon door, waaronder ook de bekende
Sir Steven Henry en de oude Hotze Schuil, met de beste van de drie:
Michel Rijsemus. Wij dachten nog dat zijn toch wel karaktermensen echte Friezen, deze drie wonnen ook nog hun partij met 5-5 en 6-4.
Als verzopen katten kwamen ze van het veld trots als pauwen. Ze kwamen
de scheidsrechter tegen en die zei: met 5 minuten weer kaatsen.
Toen kwam de desillusie, sir Steven zei dat het veld onbespeelbaar was
geworden en dat ze zich terugtrokken.
3
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De voorzitter zijn broek zakte haast af, zulke namen en dan na een buitje direct afhaken dat was een hele tegenvaller.
Aangezien de Sir ook veldconsul is wou hij de partij ook nog afgelasten,
maar aangezien de voorzitter het laatste woord heeft en de kransen er
al waren en het bovendien weer wat lichter werd besloot hij om door te
gaan.
Als er bij het voetballen na een kwartier een bui komt last men het ook
niet af tenminste als het niet onweert. Als je als partuur zo’n beslissing
neemt moet je er wel alle drie achter staan, nu werd Michel wel wat benadeelt.
Maar alla de eerste partij moet je wel wat door de vingers kijken.
In de finale van deze partij stonden de parturen 6 en 7, het werd een
zeer spannende finale met bijna alles aan de hang. Het werd 5-5 en 6-2
voor partuur 7 dat waren Inge Algra – Joost Schaap en Jaap v/d Veer.
Als koning van deze partij, welke door de Oranjevereniging werd gesponsord (waar voor hartstikke bedankt) werd ”good old” Joost Schaap. Hij
won deze koningsbeker voor het eerst in 1973, toen nog in 1989 en dan
nu nog in 2003, dat is toch pure klasse, 30 jaar in de top, petje af Joost!
De volledige uitslag :
Winnaarsronde:

Verliezersronde:

1e Inge Algra – Joost Schaap en Jaap v/d Veer.
2e Karst Tamminga – Sjoerd Konst en Willem
Atsma jr.
e
3 Anne Aafke Zijlstra – Maarten Dijkstra en Sipke Plat.
1e Sjouke Westerhof – Ynte Dijkstra en Catharina
Schilstra.
2e Hessel Boelens – Romke Schaap en Dieuwke
Leijenaar.

Programma voor de maand juni :
Pearkekeatsen op Hemelvaartsdag 29-05-03.
Zaterdag 7-06-03 Wiersma’s interieurs jeugdfederatie partij.
Vrijdag 13-06-03 P.Bremer Transportbemiddelingpartij 3x anders begint om 18.30 uur.
4
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Vrijdag 20-06-03 Hartwerd-Scharnegoutum. Opgave voor dinsdag 10 juni
19.00 uur.
Vrijdag 27-06-03 Federatie afdelingscompetitie begint om 16.00 uur.
Zaterdag 28-06-03 De Vriespartij Heren A,B,C en Dames
federatie vrije formatie.
Wij hopen op mooi weer en veel deelname en veel publiek.
Tot de volgende keer het bestuur.


Medicijnman in Poerwakarta (VII)

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 Indië-gangers “De grijze Poerwakartaan”. Poerwakarta
is de naam van de plaats waar soldaat Santema langdurig gelegerd was.
Een tweede doelgroep, die de weg naar het ziekenrapport wist te vinden,
werd gevormd door de inheemse bevolking van allerlei rang en stand. Zij
kwamen binnen met een groot scala aan de meest vreemdsoortige ziektes
en kwalen, waaronder veel tropenzweren, diarree, hoesten enzovoort.
Voor diarree had men een zeer veelzeggende omschrijving in het Maleis
bedacht: 'boewang ajer'. Dit wil zeggen 'met water smijten'. In veel
gevallen was dit inderdaad ook zo. Ongevallen, grote en kleine, kwamen
veelvuldig voor bij deze lieden. Ooit werd ik geroepen bij een jonge man
wiens scrotum totaal open geritst was door een scherpe bamboe lat, die
hij van een grote bamboestengel aan het afsplitsen was. Bamboe kent
een grote veerkracht en, omdat er iets misging, veerde de bamboelat
dwars door de broek van het slachtoffer en kliefde zijn balzak. De testikels – dit zijn de zaadballen – lagen open en bloot. Veel bloed. Dit was
iets waarvoor ik geen soelaas kon bieden. Daarom liet ik het slachtoffer
naar het burgerziekenhuis brengen.
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Ik herinner mij, dat ooit een djongos ergens op een hoge zolder van het
stafbureau zeer ongelukkig viel en niet meer kon lopen. Ook het bewegen
viel deze djongos zeer zwaar. Het probleem hier was, dat de zolder gemaakt was van gevlochten bamboe. Over een smalle plank moest ik me
verplaatsen. Weinig ruimte dus. Hoe deze jonge man weer beneden te
krijgen? Ik heb hem op mijn rug gesjord en heb mij toen met mijn, gelukkig lichte, last door het smalle trapgat gewurmd om vervolgens via de
zeer wankele zwiepende bamboeladder af te dalen. Dit heeft mij heel
wat zweetdruppels gekost. Eenmaal veilig geland deponeer ik de djongos
behoedzaam op de vloer en veeg met een zakdoek het zweet van mijn
gezicht. Ik observeer inmiddels het slachtoffer dat bewegingloos ligt.
Opeens knippert hij met zijn ogen, kijkt verwilderd om zich heen, geeft
een schreeuw, springt als een veer overeind en rent weg…….
Een ander geval was dat van een nog jonge vrouw. Keurig en zeer beleefd.
Zij kwam met een vraag waarop ik in het minst niet gerekend had. "Toean
dokter", zegt zij, "ik zou graag willen weten of ik zwanger ben". De burgers spraken mij veelal met deze grootse titel aan, terwijl zij de arts
"toean kaptein" noemden. Hoe in dit geval te handelen? Om wat tijd te
winnen stelde ik haar – uiteraard in het Maleis – een paar vragen. Van mij
werd een uitspraak verwacht, die geloofwaardig was.
Daarna heb ik haar op een onderzoektafel, in dit geval een brancard,
laten plaatsnemen. Mijn onderzoek was in mijn ogen minder geloofwaardig dan mijn vragen. Wel alles uitgevoerd met een zeer ernstig gezicht.
De uitspraak was zo ongeveer: "Njonja brankali anak. Kembali disini same
ampat minggoe". (Njonja, misschien een kind, kom over vier weken bij mij
terug). Zij is nooit teruggekomen, want na die tijd had zij zelf haar conclusies ook al getrokken.
Op een ochtend komt er een koelie binnenstrompelen met een geweldige
tropenzweer op zijn knie, bijna zo groot als een kokosnoot. Het zag er
zeer gevaarlijk uit. Ontstoken, vurig met een geelachtig puntje op de
top, een teken dat deze zweer bijna rijp was. Ik liet de man plaatsnemen
op een bank met de knie omhoog getrokken. Vervolgens drukte ik met een
paar grote dotten watten op de zijkant van de zweer. En plup, voordat ik
het wist knalde vlak langs mijn hoofd de prop er uit tegen het plafond als
de kurk uit een champagnefles. In deze zweer was duidelijk een krater
als van een vulkaan zichtbaar en van opmerkelijke grootte. Wel een cen6
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timeter of vier à vijf diep! Het probleem van de man was hiermede zo
goed als opgelost. Nadat ik een groot verband aangelegd had vertrok
deze burger intens gelukkig. "Tabeh toean, banjak terima kasi" (Dag
mijnheer, erg bedankt).
Tsj. Santema.

Webweetjes
Al gezien hoe gezellig het was op koninginnedag?
Al eens een familiebericht ingestuurd of
bekeken?
Het adres kwijt van een bestuurslid van
de voetbalvereniging?
Klik op www.skearnegoutum.nl

Reisverslag Annemarie Jorna (5)
Op 25 oktober j.l. vertrok onze dorpsgenoot Annemarie Jorna
voor een reis naar Australië en Nieuw Zeeland. Door middel van
regelmatige e-mailberichten zal zij ons op de hoogte houden
van haar belevenissen. Hierbij het vijfde deel van haar reisverslag.
De volgende ochtend was extreem vroeg, om 4.00 uur werden we uit de
tent geschud voor de zonsopgang. Maar ook dit was zeker de moeite
waard, erg 'spiritueel' om zoiets mee te maken. Daarna zijn we gelijk
doorgereden naar Kata Tjuta, dit is een rotsformatie iets verderop met
36 bolders, 'hoofden'. Ook hier weer een grote wandeling gemaakt van 3
uren, veel klauterwerk, maar o zo mooi!!! Na de lunch hadden we vrijaf en
ben ik met een groepje bij de tenten blijven kletsen. Dit bleek achteraf
maar goed te zijn ook. De storm zat er aan te komen dus opperde ik het
idee om de buitentent over de binnentent heen te gooien, want ik dacht
dat het binnen tien minuten wel zou gaan regenen. Dat was dus binnen 1
minuut!!! Ik was gelukkig op tijd met mijn tent, maar de anderen hadden
minder geluk. Ondertussen waaiden er zelfs tenten weg zo ging de wind
7
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tekeer. Dit was dus hilariteit en vooral veel lol omdat de rest van de
groep in hun zwemkleding van het zwembad kwamen rennen om hun tenten te redden. De regen hield even snel weer op als hij gekomen was en
konden we gelukkig toch nog de wandeling doen om Uluru. Niemand wilde
de rots beklimmen aangezien de Aboriginals dit als een heilige plaats
beschouwen. Het is 10 kilometer om de rots heen en als je zo dichtbij
bent zie je pas hoeveel variatie er is in het uiterlijk van de rots. Het is
echt onbeschrijflijk mooi en je moet er gewoon van genieten zonder iets
te zeggen, echt geweldig!!!!
Op oudejaarsdag is de groep gesplitst. Het merendeel van de groep ging
weer terug naar Alice Springs en wij zijn met z'n vijven naar Coober
Pedy gereden. Heel veel mensen hadden al verteld dat dit zo'n luguber
plaatsje is, maar dat is het juist helemaal niet. Het is erg gezellig en
heeft een leuke cultuur. Coober Pedy is de grootste opal mijnstad in
Australië. Doordat het hier zo warm is en het moeilijk is om materiaal te
krijgen wonen de mensen hier onder de grond. Ze maken hun huizen door
middel van het uitbikken van een rots, het is dus altijd donker zonder
ramen (maar uiteraard wel verlichting) en het is er altijd koel. Wij hebben ook geslapen in zo'n underground hostel, erg leuk. Het is een echt
mijnstadje, in de omgeving zijn allemaal mijnen en bulten gruis wat uit de
mijnen komt. 's Avonds eerst pizza gegeten en daarna de pub in. Hier
kwamen alle tours samen, maar ook de locals en de Aboriginals. Omdat
het oudejaarsavond was hebben we de champagne ontkurkt en de hele
avond gedanst met iedereen. Een vreemde gewaarwording om oud en
nieuw zo door te brengen, maar zeker de moeite waard. Ook vreemd om
dan 's nachts in een rokje terug te lopen terwijl het absoluut niet koud
is!!!
Op nieuwjaarsdag eerst even uitgeslapen om daarna verschillende bezienswaardigheden te bekijken in de omgeving van Coober Pedy.
's Middags zijn we om 16.00 uur vertrokken naar William Creek. We gingen zo laat weg omdat daar overdag allemaal vliegen zijn. We kwamen dus
in het donker aan en moesten toen op een kampvuur nog eten koken. Die
nacht voor het eerst in een swag geslapen, oftewel op een matje in de
buitenlucht!! De sterrenhemel is hier honderd keer mooier dan in Europa,
je krijgt het nergens zo helder als in de outback. De melkweg was duidelijk zichtbaar en ik heb heel veel vallende sterren gezien.
8
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De afgelopen dagen was het boven de 40 graden geweest en dat was
toch wel erg heet. Nu koelde het gelukkig weer wat af. Vanuit William
Creek zijn we naar Angorichina gereden. We zitten nu weer wat langer in
de bus. Maar toch zijn we nog geregeld gestopt om dingen te bekijken
zoals the bubblers, een natuurlijk meertje in de middle of nowhere die
bubbelt, erg grappig gezicht. De nacht werd doorgebracht in een hostel
waar we met z'n allen hebben gebarbecued en zelfs kangeroe hebben
gegeten. Niet mijn favoriete gerecht.
De volgende ochtend begon ons ontbijt met pannenkoeken van de BBQ.
Omstreeks lunchtijd kwamen we aan in Wilpena Pound, wat midden in de
Flinders Ranges ligt. Dit is een erg mooi rotsgebied en daar hebben we
dan ook heel wat rondgekeken. 's Nachts weer in tentjes geslapen 's
ochtends wakker worden met een kangeroe voor je neus. Ze zijn wild,
maar op zoek naar eten en niet bang voor mensen, dus snuffelen ze aan
je tent en dat is wel even schrikken als je wakker wordt . Het was ondertussen de laatste dag van mijn trip en we moesten nu echt op weg naar
Adelaide.
Rondom Aidelaide zijn veel wijngebieden, dus zijn we bij een wijnvallei
nog even gestopt voor een wijnproeverij.
Na een lange reis in Adelaide aangekomen bij het YHA hostel. Adelaide is
een gezellige kleine stad. Hier zit ik op een bankje, zit er een Nederlandse meneer naast me van een jaar of 70 die al sinds 1964 in Australië
woont. De wereld is wederom zo klein!!! Hij sprak nog steeds vloeiend
Nederlands en was buitengewoon goed op de hoogte van alles wat in Nederland aan de gang was.
Ik heb het allemaal vrij globaal omschreven, maar het is allemaal zoveel
anders om te beleven. Geloof me maar: ongelooflijk mooi en erg indrukwekkend. Ik heb 2 hele mooie weken gehad, absoluut de moeite waard!!!
Groetjes uit Australië en tot het volgende bericht.
Annemarie Jorna.
E-mail : annemarie_in_australie@yahoo.se

Waarom heeft een tankstation dat 24 uur per dag open is een slot op de deur ?
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Kaatsvereniging “De Lytse Stuit”
De jeugdcommissie van kaatsvereniging “De Lytse
Stuit” heeft Koninginnedag 30 april 2003 een uitnodigingspartij voor de jeugdleden georganiseerd.
De jeugdleden die in het voorjaar zaaltraining in
Sybrandabuorren hebben gehad van Tineke Algra
waren hiervoor uitgenodigd.
Tijdens de wedstrijd op Koninginnedag kon men zien dat de jeugdleden
beter zijn geworden door de zaaltraining. Er waren 4 parturen van 2 leden.
De uitslag:
1. Jos van Schepen en Betty van der Laan.
2. Seakle Louwsma en Tessa van der Laan.
3. Dianne van Schepen en Nynke van der Veer.
3. Wytse Jan Posthumus en Lindert Louwsma.
De eerste kransen van het kaatsseizoen hangen aan de muur bij Van
Schepen en bij Van der Laan.
Inmiddels is de 2de ledenpartij voor de jeugd geweest op 27 en 28 mei.
De uitslag leest u in de volgende Doarpsomropper. Daarna is de 3 de ledenpartij voor de jeugd op 17 en 18 juni.
De jeugdcommissie.


Verhuizing.

Op 12 juni as. hopen wij verhuisd te zijn naar
Almere en een nieuwe start te maken.
Het is december 1991 als wij ons nieuw gebouwde huis aan de Lange Achte 34 betrekken. Voor ons is dit een nieuwe ervaring, wonen in een dorp. Wij hebben er bewust voor gekozen.
U kunt het raden, maar wij hadden nog nooit van ons dorp gehoord, maar
dat kan dus verkeren. Reeds vanaf het begin voelde het goed aan, zowel
10
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in het dorp als in onze straat. Ik heb het wel eens met een warm nest
vergeleken. Het voelde gewoon goed.
Ja, en dan ga je toch weg……. Inderdaad. Door allerlei omstandigheden,
maar vooral door mijn nieuw aanvaarde werkkring, hebben wij besloten
om te gaan verhuizen. Naar Almere, waar onze dochter Annemieke al een
poosje woont.
Wij hebben een goede tijd hier gehad en denken met veel plezier terug
aan de tijd in Scharnegoutum. Langs deze weg willen wij tevens onze lidmaatschappen opzeggen welke wij hier ter plaatse hebben gehad.
Hartelijke groet van Corrie en Dick van Wingerden-Lange Achte 34


Gré Broersma, meer dan 25 jaar in de zorg.

Werkte tweeëneenhalf jaar in zorgcentrum Frittemahof en werd erna
gebeld door de directrice van It Skûlplak in Sneek met het verzoek of
Gré twee maanden wilde invallen. Dat werd dus uiteindelijk 25 jaar!
Werkte toen de kinderen kleiner waren drie ochtenden van half negen
tot half twaalf in de verzorging, alleen baden. Draaide geen
nachtdiensten en werd allround in een klein verzorgingshuis.
Ging, toen ze naar het Wumkeshuis kwam, meer in de keuken
werken. Dát vond ze het leukst en werd hoofd van het restaurant. Later werd ze teamleider en hoofd van de huishouding. Haar hart lag in de keuken, als er extra hulp nodig
was ging Gré graag helpen. Ze mag graag organiseren: hoe
gestresster het is hoe beter Gré functioneert.
Drie fusies maakte ze mee, keek nooit op de klok als leidinggevende. Tegen haar opvolger zei Gré dat wel te doen, vooral omdat zij nog wel kleine
kinderen heeft. Na haar vertrek laat ze niet al te vaak haar hoofd zien,
dat vinden ze niet leuk. Echtgenoot Douwe is vrijwillig buschauffeur en
Gré helpt bij grote activiteiten (paasmaaltijd, bazaar en kerstdiner). Het
verandert snel, er overlijden mensen en er komen nieuwe bewoners.
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Toen ze begon te werken kreeg ze na twee weken een keelontsteking en
nu na haar vertrek heeft ze dat weer. Middels haar kleinkinderen kan ze
afkicken, want hun dochter zocht een oppas voor twee dagen. Met de
caravan erop uit, het liefst naar de zon, heerlijk vrij.
Laatst waren ze veertig jaar getrouwd en in het stukje van de kinderen
kwamen die vakanties ook ruim aan bod. Ook de vijf kleinkinderen worden
regelmatig mee uitgenomen, lekker zonder ouders tutten in Bakkeveen.
Het eerste jaar wil ze zich niet binden, want ook al doe je vrijwilligerswerk er wordt wel op je gerekend. Gré is Groningse, geboren in Opende
en Douwe is een Fries, geboren in Stroobos. Samen hebben ze daar gewoond en kregen er drie kinderen: Martha, Mient-Jan en Dinie. Douwe
was smid, studeerde in Rotterdam en begon later als leraar in Ede. Gré
heeft nog wel eens heimwee naar die tijd. Toen Douwe naar Sneek kon
komen als leraar woonden ze eerst negen maanden in Offingawier, omdat
hun huis in de Hoppen nog afgebouwd moest worden. Na 15 jaar tipte een
collega van hun zoon dat er in Scharnegoutum een leuk huis te koop
stond. Ze zochten wel iets met een ruim erf, maar Gré vond het huis aan
de Zwettewei veel te donker. Na het kappen van veel bomen en twee jaar
keihard opknappen en isoleren is het toch een ideale plek geworden.
Als bestuurslid van de EHBO-afdeling in Scharnegoutum beheert ze de
materialen en van de week was ze slachtoffer op school. Als vutter weet
men je wel te vinden, maar dat is niet erg. Verveelt ze zich ook niet.
Ook kerkelijk zijn ze zeer actief in ons dorp. Toch zijn ze nog veel op
Sneek georiënteerd, komen niet vaak over de brug. Hun kinderen waren
toen ze hier kwamen te wonen het huis al uit en misschien dat ze daardoor sommige mensen in het dorp niet kennen. Tuinieren, fietsen en lopen
ze zijn geen types om stil te zitten. Zodra het kan naar buiten en dan
graag naar het water, die liefde brachten ze ook over op hun kinderen.
Dat willen ze ook op hun kleinkinderen voordat die vijf jongens hen te
oud vinden. Ze hebben nu alle tijd.
Gelland Strikwerda- de Jong

12
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Open brief aan de oranjevereniging
De rust is weergekeerd. We zijn weer terug op onze sokkel.
Op koninginnedag was dat wel even anders. De heren van de
oranje-vereniging kunnen hierover meespreken. Wat een verrassing hè, heren!
Zes nonnen, die speciaal voor jullie uit hun dak gingen. Zij wilden het
feest ook wel eens meevieren.
Voor de aangekondigde missverkiezing waren geen mooie meiden te vinden, dus hebben wij als nonnen de stoute schoenen maar aangetrokken en
ons spontaan kandidaat gesteld. En, wat jullie niet voorelkaar kregen, wij
hadden Omrop Fryslân wel zover gekregen om te filmen.
Met een geweldige show hebben we ongetwijfeld de harten van de heren
gestolen.
Zuster Josefina had een prachtig gedicht gemaakt en als klap op de
vuurpijl werd er vakkundig gestript. De directoirs vlogen de heren om de
oren.
Nu we weer wat zijn bekomen van dit losbandige uitje, vragen wij ons
toch af, of wij nu ook in aanmerking komen voor de premie die de "miss
van Scharnegoutum" was beloofd. Wij vinden altijd wel een goed doel
hiervoor.
Dus heren, verras ons eens, jullie weten ons wel te vinden. (naast de
brug).
De missen van Scharnegoutum
(zuster Josefina, Geesina, Froukelina, Helgina, Bonnina en Jellina)
(voor de mensen die het gedicht van de nonnen hebben gemist, hieronder
staat de tekst). Zuster Josefina (José Feitsma) heeft dit geschreven.
Zes nonnen zijn wij, en allen uit het klooster.
Eerst was ons leven vrij, nu gaat het volgens rooster.
Wij zingen in het koor en bidden rozehoedjes
en doen ons kloosterwerk met innig vrome snoetjes.
13
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Maar 's avonds in den eenzaamheid, dan liggen wij te dromen,
hoe het geweest zou zijn om luiers om te zomen.
Of mee te doen aan menig feestfestijn,
en te proeven van een goed glas bier of wijn.
Een missverkiezing kwam ons toen ten oor,
een duivels plan, maar zie, zes missen waren voor.
We wilden wel eens van onze sokkel af
en riskeren grif hiervoor een straf.
Jarenlang zagen ze ons niet staan,
daarom willen wij nu in de spotlights gaan.
Het oranjebestuur had het zo mooi bedacht,
maar de opkomst van de missverkiezing was niet zoals verwacht.
Van alles is er in het werk gesteld,
zelfs Omrop Fryslân werd gebeld.
Helaas, helaas, zij kregen het niet voor elkaar.
Wij wel, u ziet ze daar!!!!!
Nu mogen we misschien nog niet aan 't feesten,
maar als we winnen, gaan we tekeer als beesten.
Alleen, de prijs is ons een klap in het gezicht,
moeten we met zo'n stelletje duffe heren op stap, we voelen ons zeer
opgelicht!
Zie ze daar nu zitten, dat oerdegelijke stel.
zwart in 't pak, het lijkt de begrafeniscommissie wel.
Geef ons liever een paar gespierde jonge binken,
in wiens blauwe ogen wij ons voor een keer helemaal kunnen verdrinken.
Zusters, laten wij ons kunnen nu tonen,
hopenlijk zal het publiek, voordat we weer op de sokkel staan,
ons rijkelijk belonen.

Oud papier: zaterdag 7 juni
14
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OPROP: Fotowedstriid BERN en BIST
Gek mei kat, hûn, knyn of geit!!!
Echte leafde tusken minsken en bisten bestiet en benammen bern hawwe oan harren kat, knyn of hûn in trouwe
kammeraat. In fotowedstriid mei de titel BERN en BIST
lei dêrom tige foar de hân. Yn novimber komt it tematydskrift BERN wer út: in spesjaal tydskrift foar âlden fan jonge bern yn
Fryslân. Mei diskear artikels oer in EHBO-kursus foar âlden, poppekast,
twaddehâns klean, rituelen by befallings, sporthúshâldings, âlderskipsferlof, traktearje op skoalle, minne iters, húsmiddeltsjes en kompjûterspultsjes foar de allerlytsten. Yn it Frysk, it Nederlânsk, it Biltsk en it
Stellingwerfsk.
En fansels wer mei in aardige fotowedstriid! En dêrfoar hat BERN foto’s
nedich fan bern (ûnder de seis jier) dy’t mei harren favorite húsdier op
’e foto steane. It tema is diskear BERN en BIST!
Ferline jier gongen de prizen fan de wedstriid om ‘De moaiste poppe fan
Fryslân’ nei: Gerk-Jan Mepschen, Ruben van der Ploeg en Lisanne Ledegang.
Wat moat der dien wurde???
Wat:
Stjoer in privee-foto fan jo bern (ûnder de seis jier) mei
syn/har favorite bist op.
Namme en adres ek eefkes efter op 'e foto sette.
Digitaal oanleverje kin ek: i.wagenaar@afuk.nl
Wa:
Troch heit en mem, mar fansels meie paken en beppen en
sa ek meidwaan.
Wannear:
Foar 1 augustus 2003.
Wêrhinne:
Redaksje BERN, Ingrid Wagenaar, Achter de Hoven 23,
8933 AG te Ljouwert.
Wêrfoar:
Fotowedstriid ‘BERN en BIST', útskreaun troch it blêd
BERN. Der binne ek noch moaie prizen te winnen!
Wêryn:
It blêd BERN, dat op 1 novimber útkomt yn in oplage fan
25.000 eksimplaren. BERN is fergees op konsultaasje15
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buro’s, pjutteboartersplakken, bibleteken en gemeentehuzen te krijen.
Wa’t de foto werom hawwe wol, moat der efkes in retoerslúf, mei in
postsegel en it eigen adres derop, by dwaan. Dan komt it altyd klear.
Oer de útslach wurdt net korrespondearre!

Verloren
een kinderbrilletje. Blauw van kleur met zilver
Tel. 432 899

Rommelmarkt 14 juni 2003
Op zaterdag 14 juni 2003 is het zover. De tweejaarlijke rommelmarkt
vindt dan weer plaats in ons dorp. De markt zal in en rondom dorpshuis
Elim worden gehouden. De markt begint om 10 uur en zal tot ca. 1 uur 's
middags duren. Het belooft, evenals voorgaande edities, weer een druk
en gezellig gebeuren te worden, waarvoor wij u hierbij uiteraard allemaal
van harte willen uitnodigen.
In de dagen voorafgaand aan de markt is er de gelegenheid om spullen in
te brengen. Dit jaar is er geen inzameling van spullen op de zaterdag
voorafgaand aan de rommelmarkt. Het is de bedoeling dat u op donderdag 12 juni (van 17.00 tot 21.00 uur) en vrijdag 13 juni (van 10.00 tot
20.00 uur) de rommelmarktspullen zelf naar Elim toebrengt. Mocht u nu
al spullen kwijt willen dan kunt u contact opnemen met Sipke Plat (tel.
416239) of Jan de Leeuw (tel. 415275). Tijdens de rommelmarkt worden
geen grote spullen verkocht zoals matrassen, bedspiralen, bankstellen en
andere grote meubels, koelkasten en ander witgoed en computers. Wat
wordt er wel verkocht? Te denken valt aan: keukengerei, kleren, boeken,
apparatuur, snuisterijen, kleding en dergelijke.
De opbrengst van de rommelmarkt komt volledig ten goede aan ons kinderproject in Haïti.
Graag tot ziens op de rommelmarkt.
De Derde Wereld Werkgroep
16
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Koffieconcert CMV Excelsior
Scharnegoutum
Zondag 15 juni 2003 om 11:30 uur is iedereen welkom
op het koffieconcert van Christelijke muziekvereniging
‘Excelsior’ in dorpshuis Elim. Er worden o.a. bekende
muziekstukken gespeeld van Robbie Williams, Grease
en uit de film Gullivers Travel. Vanaf 11:00 uur staat
de koffie klaar. Het programma duurt een klein uurtje en de toegang is
gratis.
Tot ziens op 15 juni!

Oppas gezocht!
Wij zijn op zoek naar een oppas voor onze twee kinderen
van 0 en 2 jaar. Het gaat om twee vaste dagen per week. De
opvang kan zowel bij ons thuis als bij u plaatsvinden. Aanvang: augustus.
Belangstelling? Neem contact met ons op!
Ype Bonnema & Marjan v.d. Berg
Molepaed 18, tel. 521315

Korte terugblik jeugdwerk seizoen 2002/2003
SCHARNEGOUTUM- Dit seizoen zijn we gestart met een survival op het
sportveld voor de jeugd. In oktober hadden we weer de kerstkaartenactie. Deze actie was erg succesvol. Ook de discoavonden werden
zoals altijd drukbezocht. In het voorjaar hadden we de Jantje Beton
collecte en op 10 mei jl. was er de voorjaarsmarkt, met een opbrengst
van € 107,60. De voorjaarsmarkt was erg gezellig en het was mooi weer.
Ook binnen de geledingen is er van alles georganiseerd. Ook de doemiddagen (o.a. lego-middag, excursie brandweer, knutselen, film etc.) in
Elim werden druk bezocht. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Zo pro17
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beert iedere geleding zich in te zetten voor de jeugd en hebben we zeker weer een mooi seizoen afgesloten.
De moraal van dit verhaal, al deze activiteiten worden mogelijk gemaakt
door vrijwilligers, waarvan we de namen niet hoeven te noemen, maar die
we in ere moeten houden. Een ieder die hiervoor nog tijd kan en wil vrijmaken is van harte welkom. Vele handen maken licht werk.
De jeugdraad.
Irma Sibma (secretaresse jeugdraad)
Kapsalon Patries
Legedyk 39a
8629 RL Scharnegoutum

Telefoon: (0515) 431 001

Openingstijden:
Maandag: gesloten, Dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur en van 13.00-18.00
uur. Vrijdagavond: 18.30-20.30 uur (vrije inloop) en zaterdag: 9.00-14.00
uur.

Herhaalde oproep Optochtcommissie
Voor de optocht hebben zich gemeld
Negen praalwagens wel geteld.
Een aantal dat groter zou kunnen zijn
Dat zouden wij wel vinden fijn!
Daarom buurten, steek de koppen nog eens bijelkaar
En fantaseer over het thema “”Fryslân” maar
18
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Samen bouwen aan een wagen
Kan tot een goede band met en harmonie in de buurt dragen.
En van alles kan een thema, onderwerp zijn
Het gaat tenslotte om de gein.
Ook loopgroepen voor kinderen groot of klein
Kunnen nog volop van de partij zijn.
Je zelfs je skelter of fiets mooi versieren gaan
Voor jullie hebben we ook mooie prijzen klaar staan.
Daarom dorpsgenoten, groot of klein
Laten we met de feesten gezellig samenzijn.
Meedoen? Meld je dan bij Bonnie aan of je met een fiets, als loopgroep
of wagen,
mee gaat doen om de optocht te doen slagen.
Bonnie Cnossen, tel. 418072


Maag Lever
Darm Stichting (MLDS)

MLDS zet zich in voor kwaliteit van leven
van buikpatiënten.
De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) collecteert van 15 t/m 21 juni
2003 huis aan huis om geld in te zamelen voor de ruim twee miljoen buikpatiënten in Nederland. Met voorlichting, onderzoek en zorg zet de
MLDS zich in voor mensen met spijsverteringsproblemen. Op de
lange weg die het voedsel in ons lichaam moet gaan, kan er een heleboel
fout gaan. Slechte voeding kan een oorzaak zijn, maar niet zelden is er
ook werkelijk iets mis van binnen. Soms duurt het jaren voordat duidelijk
wordt wat er aan de hand is. De patiënt heeft in die periode vaak het
gevoel dat hij niet serieus wordt genomen. Na de diagnose volgt een periode waarin de patiënt moet leren omgaan met de ziekte.
Geld is hard nodig
Voor het werk van de MLDS is geld hard nodig. Tijdens de Maag Lever
Darm Week gaan 31.000 collectanten langs de deur om geld op te halen.
Daarnaast krijgt de MLDS geld van spontane donateurs en bedrijven. U
19
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kunt ook geld overmaken op giro 2737 van de Maag Lever Darm Stichting. De MLDS beschikt over het CBF-keurmerk voor goede doelen.
Voor meer informatie:
Maag Lever Darm Stichting
Jos Scholte, hoofd Marketingcommunicatie tel. 030-60 55 881
Fax: 030-60 49 871, E-mail: Scholte@mlds.nl


Kritenijs
De ledegearkomste fan 12 maaie is wer massaal besocht, net dus!! En dat
is spitich.
Bij dizze wol ik dan dochs de aktiviteiten foar it kommende seizoen efkes op papier sette, foar it gefal dat jo tinke ik ferfeel mij, no dan is d’ r
wat te dwaan.
Bernekriich
Spekulaasaksje
Toaniel
Kulturele jûn
Ledegearkomste
Bernetoaniel

:
:
:
:
:
:

4 oktober
3 novimber
23 en 24 jan. 2004
19 maart
17 maaie
2 juli

Oer de kulturele jûn is noch wol in bytsje te fertellen. It doel is om jo
artistike kunsten sjen te litten. It makket net út wat jo dwaan wolle.
Playback, miskien kinne jo sels goed sjonge en wolle jo dat ek oare minsken dêrfan meigenietsje meie, in toanielstikje opfiere, allinnich of mei
wat kunde. Betink mar wat leuks!!
‘t Is wol sa dat it mei en foar ús eigen doarp is.
Mar de simmer stiet foar de doar en no sille jo der net sa gau meer oer
prakkisearje, earst de fakânsje en dan mar wer ris sjen. Tsjin de tiid dat
it sa fier is, hearre jo wol wer wat fan ús.
Ek út namme fan de kritebestjoersleden wol ik jimme in noflike fakânsje
tawinskje en dan mar oant it nije seizoen.
Agnes
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
20
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ANGO vraagt uw hulp
De Algemene Nederlands Gehandicapten Organisatie (ANGO) is de
grootste algemene belangenbehartiger van, voor en door mensen met een
handicap en chronisch zieken. ANGO komt op voor hun belang, op alle
terreinen die te maken hebben met hun handicap.
Zo bestaat een belangrijk deel van de mensen die op de armoedegrens
leven, uit mensen met een handicap.
De opbrengst van de ANGO-collecte is bedoeld voor deze mensen. ANGO
beschikt over het CBF-keur van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Het geld komt dus gegarandeerd goed terecht. In Nederland wonen bijna
twee miljoen mensen met een functiebeperking, dus een handicap.
Het thema voor de collecteweek dit jaar - van maandag 2 juni tot en
met zaterdag 7 juni - luidt:

Alleen een ander, denkt u ?

Akke Algra-Bijlsma


Bericht van de Oranjevereniging.

Wat een feest was het weer de afgelopen koninginnedag,
een programma dat niet stuk kon. ‘ s Morgens zijn we begonnen met de traditionele rondgang door ons dorp, het korps
Excelsior speelde ondersteund door drumband Weidum
naar hartelust en aan de meeste muziekmakers kon je zien
dat ze er erg veel zin in hadden (dit biedt weer perspectieven om de route een volgend jaar uit te breiden met de nieuwbouw).
Vervolgens konden wij ruim 100-tal mensen begroeten bij de Foto-fiets
Puzzeltocht, gelukkig werkten de weergoden hier enorm mee, tijdens
deze tocht moest men enkele spelletjes doen welke dan weer punten
opleverde. Na optelling van de punten kwam de jury tot de conclusie dat
er 1 persoon gediskwalificeerd diende te worden daar hij eigenhandig
meende het schaap Dolly te moeten optillen, het is te hopen dat dit niet
tot enige kloonactiviteiten gaat leiden want van 1 zo’n persoon in het dorp
hebben wij meer dan genoeg.
De (€) prijzen werden vervolgens als volgt verdeeld:
21
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1e prijs Dion Hoekstra
2e prijs Marinka Betlehem
3e prijs Matty Postma
Prijswinnaars van harte gefeliciteerd!
Aangaande het gewichtraden van eerder genoemd schaap kunnen we nog
vermelden dat het gross redelijk in de buurt zat alhoewel er 1 oplossing
bij was van 1000 kg. Dolly woog uiteindelijk 26 kg.
Zo rond de klok van twaalven gingen de kaatsers ook los met de inmiddels
zeer bekende Oranje-partij. Deze partij ging gepaard met een ruime
hoeveelheid regenwater wat absoluut geen invloed heeft gehad op het
animo van de deelnemers zo sprak Theo Boorsma bij de prijsuitreiking.
Het was een geslaagde dag, en dan is het toch weer mooi dat de prijsuitreiking in het dorpshuis kan plaatsvinden. Dit genereert een dusdanig
aantal mensen zodat we met zijn allen een bijdrage leveren aan het instand houden van Elim. (Hulde!!!!!!!!)
Over Elim gesproken, hier was ‘s middags en ‘s avonds natuurlijk ook nog
het een en ander te beleven. Tijdens het kaatsen zo rond de klok van
twee uur kon men in Elim genieten van de Friesche versie van de Kameleon. Hier kwamen zo’n kleine 200 mensen op af.
‘s Avonds kon men genieten van de Fiere Fammen, de Brûskoppen en discotheek Safari o.l.v. Dieter Steneker, als vanouds, was het erg gezellig
zo met z’n allen. Dat het tijdens dit matinee druk was kon men relateren
naar de lege glazen, deze waren op een gegeven moment niet meer voor
handen, er viel gewoon weg niet tegen te tappen en te schenken, zelfs de
frituur stond even stil voor het halen van nieuwe voorraad. Ook deze
mensen hadden het verschrikkelijk druk om iedereen te voorzien van
voedsel. En toen………………………………………….
Toen werd het Oranje bestuur gefeteerd op een sprankelende parodie
van een Missverkiezing opgevoerd door een zestal (nep)nonnen uit ons
dorp die spontaan hun kledij lieten voor wat het was. Dit zestal vond dat
het niet doorgang vinden van de originele missverkiezing niet kunnen en
kwam met een geweldige show, er gaan zelfs geruchten dat een aantal
bestuursleden na afloop aan het zuurstof moesten om bij te komen.
22
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Overigens moeten wij wel vermelden dat er onder deze zes schone dames
wel geteld 1 opgave zat voor de echte verkiezing, hebben wij toch 6 opgaves gemist. Voor het monument bij de brug was de actie luister bijgezet door middel van een spandoek met de missen van Scharnegoutum.
Dames, het bestuur van de Oranjevereniging heeft jullie actie enorm
gewaardeerd en hebben jullie inmiddels allen ingeschreven voor een
eerstkomende Missverkiezing.
Al met al kunnen wij concluderen dat we een geweldige geslaagde dag
hebben gehad, een dank gaat dan ook uit naar die mensen die ons deze
dag hebben ondersteund.
Vervolgens hebben wij in samenwerking met Dorpsbelang dodenherdenking 4 mei jl. georganiseerd.
De eerstkomende aktiviteiten zullen zijn de dorpsfeesten, het programma is reeds bijna in kannen en kruiken. Als men op de hoogte wil blijven
aangaande deze feesten dan dient men de komende Doarpsomroppers
goed in de gaten te houden.
Deze en komende maand(en) worden de ledengelden(contributie) bij u
opgehaald!!!


Skarnepeople soap

De zomervakantie nadert. Hier en daar nog wat laatste
loodjes, lekker opruimen, afronden en soms al dingen
voorbereiden voor het nieuwe seizoen. O ja, en het
jachtseizoen is geopend. Op ‘nieuwe’ vrijwilligers wel
te verstaan.
Ik was goed in vorm in eerste instantie of zou het
ervan afhangen wat voor soort vrijwilliger je moet hebben? Voor school
waren er al snel een paar nieuwe vrijwilligers, maar een jeugdouderling
voor de kerk lukte maar niet. Raar woord ook, jeugdouderling. Het eerste
gedeelte lijkt te botsen met de tweede helft. Maar goed, ik ging met
een mooi foldertje op stap en met veel goede moed. Een stuk of vijftien
deuren gehad. Sommige mensen keken me medelijdend aan. Die waren
zelf ook vrijwilliger geweest. Helemaal niet erg, leuk werk zelf. Alleen
een plaatsvervanger zoeken na een aantal jaren, dat is de moeilijkste klus
23
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die er bij zit. Ik zocht dus eigenlijk iemand die de dingen in mijn foldertje leuk toe leken, maar daar kwamen we meestal niet aan toe. Ik heb
onderweg geleerd dat ik ook iemand zoek die niet te oud is, die niet te
jong is, die niet druk is met verhuizen, die zich niet snel ergert aan jongeren, die niet altijd tekort aan tijd heeft, die niet altijd moet werken,
die niet al in één of ander bestuur zit en vul het zelf verder maar in.
Tsja, op die manier blijven er niet veel over….
Ik heb nu trouwens wel een lijst met namen van mensen die best wel eens
wat willen doen, dat is natuurlijk prachtig. Ik zag mezelf al zitten op de
luie bank, telefoon binnen handbereik. Iedereen zeggen wat hij of zij
moet doen. Hoef ik zelf niets meer te doen, behalve bellen.
Niet schrikken, maar eigenlijk zoek ik in plaats van één jeugdouderling
wel twee jeugdouderlingen. Mijn collega jeugdouderling heeft twee jaar
ook aan de jacht meegedaan, wel dertigmaal geschoten,
steeds mis.
Vrijwilligerswerk, het is een kwestie van komen én gaan.
Maar als er verder niemand meer komt, denk ik dat ik
toch uiteindelijk maar ga.
SYM. B


Biljartclub “De Lakenkrakers”
“ Waar is toch de caravan? “

De artiesten van de Lakenkrakers genieten al enkele
weken van de zomerstop na een lang en slopend biljartseizoen. De meeste toppers hadden na het vorige jubileumseizoen
hun pijlen ergens anders opgericht en zodoende kende de competitie een
verrassend verloop. Vooral de nieuwkomers lieten van zich horen. De
strijd om de rode lantaarn ging tussen A. Dubbeldrank en N. von Bandstoten. De laatstgenoemde ging met deze twijfelachtige eer strijken en
hij werd dan ook op de slotavond bemoedigend toegesproken door de
wedstrijdleider die hem toesprak met de wijze woorden “vele laatsten
zullen eens de eerste zijn”.
Om de titel werd gestreden door voorzitter Wijdbeens en nieuwkomer
kabouter Plop. De laatstgenoemde is een moderne en slimmere uitvoering
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van zijn neef Paulus, met uitgekiend spel sust hij zijn tegenstander in
slaap en slaat vervolgens keihard toe. Maar een gebrek aan ervaring brak
hem op in de titelstrijd tegen de breedt uitstaande biljarter van het
noordelijk halfrond. In zijn eerste jaar als voorman van de club de titel
pakken is een mooie prestatie, al moet gezegd worden dat vooral het
driehoeksspel nog voor verbetering vatbaar is.
Er waren nog enkele opmerkelijke zaken tijdens dit seizoen. Zo viel op
dat de ploeg van kopman H. Opschieten een sterk seizoen draaide, de
trainingsuren die op sportcentrum “het rollende balletje“ worden gemaakt werpen duidelijk zijn vruchten af. Ook rookie D. Schijf liet
meteen zien wat hij in zijn mars heeft en als alle matrail nog beter wordt
benut is hij voor komend seizoen een topper in de second division.
Maar voor de meesten veranderde er niet veel, of hij nu met of zonder
sokken speelde, voor H. Lemia werd het een kleurloos seizoen. De heren
O. B. van Bommel Th. net er Omheen en omspeler R. Rambo hadden geen
reden om te juichen. Onze minileden Sjymmie en Sjors draaiden het hele
seizoen mee bovenaan maar vielen net buiten de prijzen.
Op de door Peter Jan Wijdbeens strak geleide vergadering werd besloten om de club op te splitsen in een first- en second division om een ieder op zijn eigen nivo te laten spelen. Met een promotie- en degradatieregeling wordt er nog meer spanning en fraai spel verwacht.
Op de ledenbijeenkomst werd tevens besloten om nog een kleine driebandencompetitie te houden. De grootste voorstander was campingkenner S. Clintwood die ook tot de favorieten behoorde om de Glasvolbokaal in de wacht te slepen. Na de eerste speelronde droop onze
toneelacteur af door de zijdeur na twee onthutsende nederlagen. Op zijn
weg naar huis kon hij nog steeds niet bevatten dat hij al uitgeschakeld
was. Daar deze tobspeler in zijn zomerresidentie in de Gaasterlandse
bossen verbleef had hij tijd genoeg om na te denken. Op de camping aangekomen dacht hij verrek die caravans lijken allemaal op elkaar. Toen
onze teleurgestelde acteur in de vroege ochtend eindelijk zijn rijdend
paleis had gevonden bedacht hij zich dit nooit weer en kroop in zijn caravan om er niet eerder weer uit te komen dan het begin van de competitie.
De rondvraag leverde ook geen spektakel op al was de vraag van Floris
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van Roozemond wel van een culinair hoog gehalte. Hij vroeg aan kastelein
Glasvol of de menukaart, net als de club, veranderd kon worden met wat
nieuwe lekkernijen. Nadat de chefkok was geraadpleegd zegde de kastelein toe hieraan te zullen meewerken en was onze vertegenwoordiger
van Kukidentproducten ook weer gerust gesteld.
Om de functie van wedstrijdleider over te nemen hadden zich geen kandidaten aangemeld, maar de nu dienstdoende competitieleider besloot er
maar een jaartje achteraan te plakken en nam er meteen het secretariaat ook maar bij.
Zo kunt u trouwe lezers ook volgend seizoen weer genieten van de avonturen van de Lakenkrakers.
Sir Steven Hendry.


De kinderen die hieronder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren,
want zij zijn in de maand juni jarig.
01 juni Rixt Talsma
21 juni Sven Kalsbeek
01 juni Jaider Pommer
21 juni Yoeri Kalsbeek
07 juni Bart Evenboer
22 juni Niels van der Schaaf
10 juni Taede Sibma
24 juni Thomas Schaap
11 juni Coos Kruisenga
25 juni David Huistra
11 juni André Slof
26 juni Irene Dotinga
16 juni Johan Krot
27 juni Danique Visser
18 juni Nico Spoelstra
28 juni Rob Wiersma
21 juni Julia Meester


Als de zogeheten zwarte doos van een vliegtuig onverwoestbaar is, waarom maken ze de vliegtuigen dan niet van dat materiaal?
Waarom staat er een uiterste verkoopdatum op een beker zure room?

Kerkdiensten juni
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Agenda Elim juni 2003
03 juni Pendienst
04 juni Damesbiljarten
10 juni Z.W.O. ; Moderamen
11 juni Laatste korps ; Shantykoor
14 juni Rommelmarkt derde wereld
15 juni Koffieconcert
16 juni Beleggersclub speculant
18 juni Diakonie
19 juni Pastorale raad
20 juni Receptie
21 juni Receptie
23 juni Kritevergadering
25 juni Shantykoor ; Dorpsbelang

*Weekenddiensten huisartsen juni 2003
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mei Schadenberg/Verdenius, Heeg

27

tel. 0515-442300

34ste jiergong – nûmer 10
01
07
8/9
14/15
21/22
28
29

juny 2003

juni E.H.J.M. Drenth, IJlst
juni E.H. Mulder, Nijland
juni C.H. de Koning, IJlst
juni J.J.M. Jansen, Sybrandaburen
juni J. Hornstra, Bozum
juni E.H.J.M. Drenth, IJlst
juni E.H. Mulder, Nijland

tel. 0515-531263
tel. 0515-569232
tel. 0515-531263 (Pinkster)
tel. 0515-521281
tel. 0515-521223
tel. 0515-531263
tel. 0515-569232

*een weekenddienst loopt van vr. 17.00 - za. 23.00 uur en van za. 23.00 – ma. 8.00 uur
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, Gabbemastraat 36, 8602 VD 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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