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Reaksjes n.o.f. stikje Bothe
Op it stikje dat Bothe yn de foarige Doarpsomropper skreau oer de útwreiding fan in hûs oan it String hat de redaksje noch al wat reaksjes krigen. It
wie net foar it earst dat Bothe fan him hearre liet, hy skriuwt geregeld oer saken yn it doarp dy’t him net sinnigje. De lêzers fan syn stikjes binne wend dat
er dat ûnnuansearre docht, mei in wurdkar dy’t net fynbesnare neamd wurde
kin. Reaksjes op de stikjes hâlde dan ek meastentiids op mei: och, sjoch it is
Bothe….
Mar foar in grut tal lêzers gie Bothe dizze kear te fier yn syn tirade op it hûs,
de bewenners en Hûs en Hiem. Meinammen hiene se harren steurd oan it
taalgebrûk. De measte krityk fan de lêzers wie lykwols rjochte op de redaksje. Hoe koe dy sa’n stikje pleatse, soks heart net yn in doarpskrantsje, wie it
kommentaar. Wy ha ús letter (te let!) ôffrege of we net te maklik west ha
Bothe folslein de romte te jaan by it skriuwen fan syn stikjes en net kritysk
genôch nei syn tekst sjoen ha. Dit moat en sil net wer!
Om folslein te wêzen yn it werjaan fan de reaksjes moat ek sein wurde dat
oare lêzers fine dat it goed is dat er ien is dy’t doart te sizzen wat in soad
minsken tinke. Wer oaren binne ynnommen mei it nije bouwurk oan it String.
Ut namme fan de redaksje
Sipke Plat
ddddddddddddddddddddddddddd

Elim klaverjascompetitie
Vrijdag 19 oktober
Ook dit seizoen organiseren wij weer het klaverjassen in Elim.
De spelregels zijn ongewijzigd.
Er worden drie bomen gespeeld en na elke boom is er een rookpauze.
De aanvang is om 20.00 uur.
De comm. Haite Schukken en Ids Wijnia.
ddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier: zaterdag 6 oktober
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- Vrijwilliger gezocht Wij zoeken voor de ouderengroep van Dagcentrum Specht (Philadelphia
Stichting Friesland) een vrijwilliger die ons wil ondersteunen bij de activiteiten
voor onze cliënten voor één of meerdere dagdelen in de week.
Deze activiteiten zijn o.a. wandelen, fietsen, knutselen, handwerken, en koffie- en theedrinken.
Dagcentrum Specht ligt naast het Fûgellân in de Loten in Sneek. De ouderengroep bestaat uit zes cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke
(meervoudige) beperking voor wie gezelligheid en een goede sfeer erg belangrijk zijn.
Wij zijn een actief en enthousiast team en proberen afwisselende activiteiten
aan te bieden binnen de mogelijkheden van de groep, zowel individuele- als
groepsactiviteiten.
Geïnteresseerd om samen met ons met deze cliënten te werken of behoefte
aan meer informatie? Neem dan contact op met Wietske Zeilstra, tel.0515421015.
Met vriendelijke groet, Marielle, Lian en Wietske.
ddddddddddddddddddddddddddd

’t Húske

Omrop Fryslân liet een poosje geleden een
reportage zien over ’t Húske. De W.C. Ze
belden willekeurig aan en vroegen of ze het
húske even mochten filmen.
Het leverde een gevarieerd beeld op: de
grappige w.c., de religieuze w.c., de educatieve
w.c. en de creatieve w.c., om maar eens wat te
noemen. Elk hokje had een nadrukkelijke boodschap en wel die van de bewoners. Als gast
zou je nauwelijks aan je eigen boodschap
toekomen.
Waardevolle momenten uit mijn jeugd speelden zich af in zo’n ‘húske’. Helemaal achter in de schuur van de (Groninger) boerderij was een hokje - de
plee voor de arbeiders - met een deur die je, eenmaal binnen gekomen, kon
sluiten met een houten blokje. Gezeten naast het houten deksel en een stapel stripboekjes van Dick Bos, kwam je geestelijk en lichamelijk tot een hoge
graad van ontspanning. De geur van de korenschuur en de geluiden uit de
omgeving werkten ook zeer laxerend: een tractor in de verte, een vliegtuigje
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hoog in de lucht. Je sloot hier vriendschap met het heden en verleden. Eeuwige momenten.
Eenmaal per jaar schepte Opa het húske leeg. De fecaliën gingen naar de
groentetuin. ‘Betere mest voor de preien is er niet’, volgens Opa. Het woord
‘recycling’ moest nog worden uitgevonden en aan ‘identiteit’ had men geen
boodschap. De boerderij ging in de jaren zestig tegen de vlakte, maar in de
groentetuin staan anno 2007 nog steeds de beste preien!
W.V.
ddddddddddddddddddddddddddd

Gratis cursusaanbod FC-Educatie van
het Friesland College
Het gehele jaar door organiseert FC-Educatie diverse cursussen aan voor
volwassenen vanaf 18 jaar en ouder! Dit vindt plaats in samenwerking met
de gemeenten Sneek, Bolsward, Lemsterland, Skarsterlan. GaasterlanSleat, Nijefurd, Littenseradiel, Wymbritseradiel en Wûnseradiel. De cursussen worden in elk geval verzorgd in Sneek en bij voldoende aanmeldingen in uw eigen woonomgeving op data in overleg.

Gratis cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers
“Besturen kun je leren”.
U zit in een bestuur of wilt dit in de nabije toekomst gaan doen. Dan is deze
cursus iets voor u. Er worden in de cursus specifieke vaardigheden getraind
aan de hand van uw eigen praktijkvoorbeelden. U leert o.a. hoe u goed samenwerkt, hoe u een agenda opstelt en hoe u zo efficient mogelijk kunt vergaderen. Duur: 6-8 bijeenkomsten. Data en dagdeel in overleg.
Boekhouden/administratie
U wilt de boekhouding/administratie voeren van een vereniging, of organisatie? Met u wordt gekeken naar bankzaken en betalingen (wat staat er allemaal op een afschrift) en u leert archiveren. Kunt u nog niet goed omgaan
met de computer.Geen punt, dat leert u erbij! Duur: 10 keer op de maandagochtend of de donderdagochtend, in Sneek.
“Help…ik heb computervrees“
U ziet overal om u heen dat er gewerkt wordt met computers en u ziet er zo
tegenop om zelf met die computer aan de slag te gaan. U hebt dus amper of
geen kennis van de computer en internet-email. Dan is deze cursus iets voor
u. We leren u om te wennen aan de computer, we leren u uw vrees te overwinnen en pas daarna gaat u aan de slag met teksten, internet enz. Duur: in
principe 10 keer. Instromen kan op maandagochtend, dinsdagochtend,
woensdagochtend en donderdagmiddag, in Sneek of bij voldoende deelname in uw eigen woonomgeving U betaalt wel zelf de materiaalkosten: € 55,-
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He, een klant, interessant!
U leert als vrijwilliger/mantelzorger op een correcte en effectieve manier om
te gaan met klanten, clienten of collega’s van uw organisatie. U leert o.a. beter communiceren, effectief omgaan met anderen, u leert naar uzelf te kijken,
hoe kan ik me krachtig(er) voorstellen; hoe kan ik goed mijn eigen mening
geven; hoe luister ik actief, hoe kan ik beter samenwerken, hoe ga ik om
met agressieve klanten, hoe bepalend is mijn gedrag op het gedrag van de
ander en ook hoe leert u een slecht-nieuws gesprek te voeren. Duur: 6-8 bijeenkomsten en data in overleg.

Gratis cursussen voor 55 plussers
Cursus mobiele telefonie
U hebt een mobiele telefoon, maar u gebruikt deze amper tot niet. U weet
niet goed wat u moet doen als u wordt gebeld, of als u zelf wilt bellen, hoe u
telefoonnummers kunt opslaan of hoe u met uw mobiele telefoon een bericht
kunt versturen (sms). Zelfstandig en in groepjes oefent u in deze vaardigheden. Duur: 4 bijeenkomsten en data in overleg
Administratie en budgetbeheer
U wilt uw eigen administratie op orde krijgen en houden, u wilt beter zicht
krijgen op uw bestedingsgedrag, of u wilt alles weten over financiele regelingen. U buigt zich over uw in- en uitgavepatronen en hoe u dat persoonlijk
bijhoudt of kunt verbeteren.
Duur: 4 groepsbijeenkomsten en data in overleg.
Engels
U gaat op vakantie naar het buitenland, of u wilt bellen met uw kleinkinderen
in Australie. En u weet dat u daarbij het Engels nodig hebt In deze cursus
leert u Engels te verstaan en te spreken. Duur: 15 bijeenkomsten voor gevorderden en 24 bijeenkomsten voor beginners. De data zijn verschillend en
afhankelijk van de groep.
Geheugentraining
U vergeet soms informatie, of u kunt ergens niet meer op komen; of u bent
vergeten wat u net gelezen hebt? Dan is dit iets voor u. Op zich is het geheugen niet te verbeteren, maar de kwaliteit van opnemen en opslaan van
informatie kan wel degelijk toenemen. Het doel van de cursus is dat u ontdekt hoe u het beste met uw beperking om kunt gaan. Dit gebeurt o.a. met
werkvormen als spelletjes, trucjes, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen enz. Duur: 8 bijeenkomsten en data in overleg.

Gratis cursussen voor specifieke groepen.
“Help, ook ik heb computervrees”.
U bent tussen de 18 en 55 jaar en u ziet overal om u heen dat er gewerkt
wordt met computers en u ziet er zo tegenop om zelf met die computer aan
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de slag te gaan. U hebt dus amper of geen kennis van
de computer en internet-email. We leren u om te wennen aan de computer, we leren u uw vrees te overwinnen en pas daarna gaat u aan de slag met teksten,
internet enz. Duur: in principe 10 keer. Instromen kan
op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagmiddag, in Sneek of bij voldoende
deelname in uw eigen woonomgeving U betaalt wel
zelf de materiaalkosten: € 55,“Hoera, ik kan googelen”.
U kunt al een beetje overweg met de computer, maar verder doet u er weinig
mee. En toch wilt u best meer weten over internet en hoe u handig kunt
“googelen”, of telebankieren, of werken met DigiD, of deelnemen aan marktplaats.nl , of met uw digitale camera foto’s versturen via internet, skypen, of
nog eens “uitzending gemist” bekijken…Wij leren u hiermee om te gaan.
Duur: in principe 10 keer.
Instromen kan op maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en
donderdagmiddag, in Sneek of bij voldoende deelname in uw eigen woonomgeving.
Engels
U bent tussen de 18 en 55 jaar en u merkt dat u het Engels nodig hebt voor
uw werk, voor internetgebruik, voor het beter kunnen lezen van de vakbladen, voor gesprekken met medelanders enz. dan is deze cursus iets voor u.
In deze cursus leert u Engels verstaan, lezen en te spreken. Duur: 15 bijeenkomsten. De data zijn verschillend en afhankelijk van de groep.
“Wat doet mijn kind toch telkens op dat internet?”
U bent ouder van schoolgaande kinderen tussen 4-16 jaar en u weet niet wat
uw kind op internet aan het doen is. En dat zorgt voor veel onbegrip. U ziet
uw kind msn-en, en hoort wel eens over cyberpesten, chatten enz, en u wilt
met uw kind hierover in gesprek. Alleen dat lukt maar niet. In deze cursus
gaat het om de kloof tussen u als ouder en uw kind te verkleinen. Maar hoe
doe je dat? Het internetgedrag van uw kind staat centraal en u leert grenzen
af te spreken met uw kind. Duur: 5 bijeenkomsten en data in overleg.
Huiswerkbegeleiding
U bent ouder van schoolgaande kinderen tussen 4-16 jaar en u weet dat uw
kind extra hulp nodig heeft met het maken van het huiswerk en de begeleiding. U wilt ook meer weten over de belevingswereld van uw kind en zijn
school. Welke vakken krijgt uw kind, wat is de beste omgeving om thuis
huiswerk te maken, wat is uw rol als ouder enz. In de cursus leert u reflecteren, vragen stellen, grenzen stellen en het wijzigen van gedragspatronen.
Duur: 4 groepsbijeenkomsten. Data in overleg
Verbeter uw Nederlands
U merkt in het dagelijkse leven wel eens dat de kennis van de Nederlandse
taal wat is weggezakt. Hoe zit het ook al weer met de d en de t; of met de
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goede zinsopbouw, spelling of werkwoorden. Allemaal vragen waarmee u bij
het Friesland College terecht kunt.
Duur: 15 keer op de maandagavond of op de dinsdagmiddag.
Verbeter uw rekenvaardigheid
U merkt in het dagelijkse leven wel eens dat de kennis van het rekenen is
weggezakt. Hoeveel is ook al weer 15% korting op 125 euro, of hoeveel geld
krijgt u terug als iets € 37.15 kost en u betaald 50 euro en 50 cent? Misschien heeft u sowieso moeite met getallen, cijfers….met rekenen in het algemeen. Bij het Friesland College kunt u deze vaardigheden opnieuw inoefenen of leren. Duur: 15 keer op de maandagavond of op de dinsdagmiddag.
Aanmelden voor alle cursussen kan vanaf heden!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij FC-Educatie; Kerkhofslaan 1-a in Sneek. Telefoon: 0515 429 629 van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren
ddddddddddddddddddddddddddd

Stadichoan foarútgong yn Kleng Leu
Yn ‘e Doarpsomropper fan krekt foar de fakânsjes hawwe de Skearnegoutumers lêze kind oer in lytsskalich projekt yn Cambodja dat him benammen
rjochtet op bern. It gyng – en giet – der om dat der jild komt om de skoalle yn
it doarpke Kleng Leu te foarsjen fan sanitêr (wc’s en waskgelegenheid). Doel
is om hjirfoar 10.000 euro yn te sammeljen. De feriening dy’t har hjirmei
dwaande hâldt, hat no goed € 7.000,-- byinoar; dêrfan is € 6.500,-- al nei
Cambodja oermakke, nei de organisaasje Mondol Op’thom om krekt te wêzen. In flink part fan it bedrach komt út Skearnegoutum.
Flak nei it foarige stikje, wêryn stie dat der sa’n € 3.000,-- ynsammele wie,
krigen wy berjocht fan twa minsken dy’t nei Cambodja woenen. Hja makken
ús mar leafst € 2.500,-- oer foar Kleng Leu. Soks kin helpe. Net lang dêrnei
waard besluten om yn ‘e oekumenyske ‘tintetsjinst’, de sneins nei it doarpsfeest, de kollekte te hâlden foar Kleng Leu. De opbringst wie € 449,32, in
prachtich bedrach. It sprekt foar himsels dat ús man yn Cambodja, Cees
Chamuleau, tige ynnomd is mei de stipe dy’t er kriget út Fryslân. Wy fregen
him nei de stân fan saken yn Kleng Leu en hy antwurde it folgjende:
“Nu er in Kleng Leu door de aantrekkingskracht van onze school en de hulp
die Mondol Op'thom geeft aan de armste gezinnen, een paar honderd inwoners zijn bijgekomen, beginnen we het schooljaar met een volle klas (30)
méér aan leerlingen. Dat betekent dat we er een lokaal bij moesten bouwen.
Bovendien willen we beginnen met computerles en daarvoor hebben we
bovenop ons schoolkantoortje een verdieping gebouwd, waarin dan het kantoor plus de schoolbibliotheek komt en op de begane grond het computerlo-
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kaal. We hebben nu in totaal 250 leerlingen, dat is inclusief leerlingen Engels
die overdag naar de openbare school gaan of werken.
Ruim een jaar geleden hebben we een weeshuis gebouwd, op 100 meter
van de school. We herbergen in het tehuis zes wezen (ouders gestorven aan
aids), mijn manager meester Tun Sun en zijn vrouw Nieng en zoontje Pinokkio, een zus van Sun (Shina) en de vrijgezelle meester Loel, de benjamin
van de leerkrachten. Tot voor vier maanden terug woonde onze nestor,
meester Bra Chheun, door de week in het kantoortje omdat zijn huis veertig
kilometer landinwaarts staat. Nu is hij getrouwd met een weduwe – de
pleegmoeder van één van onze weeskinderen (Long van 11) – en is bij haar
ingetrokken. Dat gaf ons lucht om aan de computerklas te beginnen.
Er waren in Kleng Leu geen sanitaire voorzieningen; er is geen stromend
water. In het droge seizoen hing er daardoor ook vaak een doordringende
stank, omdat iedereen zijn behoefte ergens in het veld deed. Samen met de
Vereniging Kleng Leu uit Friesland zijn we gaan sparen voor een toiletgebouw. Begroot op €10.000,--. Totdat het inzicht doorbrak bij Mondol Op'thom
dat het verstandiger zou zijn om de armste gezinnen bouwmateriaal te geven, zodat ze zelf een wc'tje konden bouwen. Beter, want nu voelt ieder gezin zich verantwoordelijk voor het putten van water en het schoonhouden. Bij
82 gezinnen staat het toiletje er intussen en de mensen zijn ons zeer dankbaar. (Het heeft Mondol € 9.000,-- gekost. De bijdrage van de Vereniging
Kleng Leu bedroeg € 6.500,--.)
Ondertussen ligt er een aanvraag van twintig nieuwe gezinnen-onder-dearmoedegrens. Wat betekent dat we nog eens € 2.000,-- extra nodig hebben
om de bouw te realiseren. We hebben onze hoop daarom gevestigd op
sponsors, met name op de Vereniging Kleng Leu.
Het afgelopen jaar heeft er voor ons – ook emotioneel – nogal ingehakt op
het gebied van de gezondheidszorg. Er brak een dengue-epidemie uit. Achttien (dood)zieke kinderen moesten worden opgenomen en Roat (11) is aan
de ziekte gestorven. Mondol Op'thom heeft zorg gedragen voor de ziekenhuiskosten (circa €1.000,--.)”
Oant safier Chamuleau. Bydragen binne noch altyd wolkom op banknummer
12.01.67.697 t.n.v. Kleng Leu, Makkum.
Haitze de Boer

26 oktober Tsjochavond in Elim
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Klaverjassen Kromme Tille
Vrijdag 12 oktober
De gezelligheid staat bij ons voorop en er wordt niet met
het mes op tafel gespeeld. Voor de competitie is de prijzenkast
geheel gevuld met vlees, de eerste prijs is €.60,00 aan vlees. De tweede is
€.55,00, de derde is €.50,00 en de tiende is toch nog €.15,00 aan vlees, ook
e
e
de 11 t/m 15 plaats is nog een vleespakket van €.10,00.
We gaan dit seizoen niet met de prijzen loten, ben je derde dan krijg je de
derde prijs. De avondprijzen zijn natuurlijk ook vleesprijzen, de eerste 4-5
krijgen so wie so een prijs maar soms worden de andere prijzen wel verloot.
Dus als u eens hele slechte kaarten krijgt, dan kunt u alsnog wel eens een
prijs winnen.
Tot ziens op vrijdag 12 oktober in de sportkantine.
dddddddddddddddddddddddddd

Kuierrûte lâns de Swette
As it meisit hat Skearnegoutum it oare jier in
nije kuierrûte lâns de Swette, noard fan it
doarp. It paad dat efter de sportfjilden rint, sil
trochlutsen wurde lâns de Iisbaan nei it nije
bouplan de Trekskûte. Der komme trije draaibrêgen om de dielen fan it plan Langaerd/Zwette mei elkoar te ferbinen. Op in
foar-ljochtingsjûn yn Elim waard troch de
gemeente tekst en útlis jûn oer de brêgen.

De stielen brêgen fan 2 meter breed komme 80 cm boppe it wetter te lizzen,
sadat se wat it sicht oanbelanget gjin steurend effekt krije. Dit betsjut al dat
bewenners mei in boat opsluten wurde. Sy krije in kaai om de brêgen sels
iepen en ticht te dwaan. Ek moatte se der foar soargje dat de hikken foar de
brêge sluten wurde foar’t se de brêge iependraaie. De stielen brêgen kinne
tsjin in stjitsje, se waarden fandalismebestindich neamd. De trochfarbreedte
sil 5.30 m wêze. De breedte fan 2 meter foar in kuierpaad hat te meitsjen mei
de plannen fan de provinsje yn de takomst in fytsrûte lâns de Swette rinne te
litten. Men kin dan as it safier is fan itselde paad gebrûk meitsje.
S.P.
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De Lytse Stuit – Competitie
46 Kaatsers en kaatsters waren afgelopen zomer regelmatig actief op de maandagavondcompetitie.
De perken waren van te voren klaargelegd door Sjoerd
Konst, Johan Wittermans en Theo Boorsma. Bij de Aklasse deden 17 man mee. De gehele competitie was
Johan B. de onbetwiste leider, echter de laatste avonden gingen de aftrekwedstrijden meespelen en over maximaal 26 wedstrijden bleek Reinder O. de beste resultaten te hebben gehaald. Bij de B-klasse
waren 19 man en komt de man met de opslag uit alle hoeken van het veld
Johan W. bovendrijven. Royaal op de eerste plaats.
Bij de in totaal 11 kaatsters in de damesklasse ging de strijd tussen Djoeke
van der W. en Betty van der L. Door het ontbreken van Djoeke op de laatste
competitieavond, vanwege de voorbereidingen voor de optocht, trekt Betty
aan het langste eind en krijgt deze wederom de wisselbeker mee naar huis.
De wisselbeker bij de heren ging naar Johan Wittermans (164-80). Reinder
Oosterbaan had (152-103).
Op maandag avond 3 september zijn de prijzen en wisselbekers door de loco-voorzitter Jan de Vries uitgereikt aan:
A-klasse
B-klasse
Dames
Reinder Oosterbaan
Johan Wittermans
Betty van der Laan
Johan Boorsma
Sjoerd Konst
Djoeke van der Weide
Erik Zeilstra
Piet Zijlstra
Martine Zijlstra
Wiep Gaastra
Reinder de Boer
Nynke van der Veer
Maarten Dijkstra
Joost Schaap
Anne Aafke Zijlstra
Nog ff dit,
 Op de Oranjefeestenpartij waren het vader en zoon Joost en Romke
Schaap die samen met Reinder Oosterbaan de eerste prijs in de
wacht sleepten.
 Troost voor Djoeke (en de overige “keetjeugd”) zijn de 2 bekers van
de optocht voor hun creatie van de Fabeltjeskrant welke in de feesttent aan hun uitgereikt werden. Dit voor zowel de jury- als de publieksprijs.
 Komt Fetse Aant G. te kaatsen op maandagavond 16 juli, wordt er
vanwege de weersomstandigheden maar 1 partij gekaatst. Hij nu
blijft zitten zonder dit jaar een enkel eerst behaald te hebben.
 Johan Boorsma, Johan Wittermans en Sjoerd Konst hebben de
meeste partijen gekaatst, t.w. 29 stuks (van de totaal te behalen 32
stuks tellen de beste 26 partijen mee in de einduitslag).
 De kaatsvereniging heeft een eigen site www.kvdelytsestuit.nl
 Kopie is altijd welkom via scharnedijk@hotmail.com
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55-jarig jubileum
Passage Scharnegoutum viert haar 55-jarig jubileum. Het wordt een verrassend leuke middag/avond. Houd deze datum vrij, dit mag u niet missen.

Uniek concert Excelsior
met Gerrit Breteler!
Zaterdag 10 november wordt er in Scharnegoutum
een bijzonder concert gehouden. Het fanfare orkest
‘Excelsior’ o.l.v. Roelof Bakker, treed dan samen met
de Fryske zanger en kunstenaar Gerrit Breteler op.
Deze combinatie is uniek, nog nooit eerder trad Gerrit Breteler samen met een fanfare orkest op.
Ook is er een primeur van een nieuw arrangement. Thom Zigterman, zelf
ook dirigent van verschillende orkesten, is bezig met een arrangement voor
het lied ‘Lit ús derom drinke’. Dit lied zullen we samen met Gerrit Breteler ten
gehore brengen.
Daarnaast zingt Gerrit Breteler een aantal nummers solo en speelt het korps
ook een aantal eigen stukken. Gerrit Breteler is o.a. bekend van het nummer
‘Op een dag drink je geen Grolsch meer’.
Het concert is dus op zaterdag 10 november in de Martenskerk van Scharnegoutum. Aanvang 20:00 uur. Kaarten kosten € 10,-- p.p. en voor donateurs € 7,50 p.p.
In de voorverkoop kunnen kaarten gekocht worden bij Christien Holtrop, tel:
0515-419695.
Wees er snel bij want vol=vol!
www.excelsiorscharngeoutum.nl
www.gerritbreteler.nl

12 oktober klaverjassen Kromme Tille
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Jeu de boules
Op 3 oktober komen we dit seizoen weer voor de laatste
keer bij elkaar voor onze spel activiteiten op het sportveld. Het was een natte zomer, maar de middagen
waren gezellig en konden om het weer meestal wel
doorgaan, ook een aantal nieuwe leden maakten
de middagen er niet minder gezellig op.
Nu de temperaturen gaan dalen gaan we verhuizen naar Elim en gaan daar
verder met bal en spel.
We starten daar op 10 oktober om 14.15 uur. Een ieder die mee wil doen is
welkom. Kom eens kijken, we spelen om de veertien dagen.
Het bestuur
dddddddddddddddddddddddddd

Berichtje van Doarpsbelang
In het vorige berichtje van Doarpsbelang heb ik een oproep
geplaatst voor nieuwe bestuursleden. Helaas, niemand
heeft zich aangemeld. Onbegrijpelijk, dus hierbij doe ik nog
een poging. Iedereen die Scharnegoutum een warm hart
toedraagt en zijn of haar steentje wil bijdragen in onze vereniging, wordt hierbij dus nog een keer van harte uitgenodigd zich aan te melden.
Tevens was er een oproep voor mensen die mee willen helpen aan de website. Ook hier zijn geen reacties op geweest. Jammer, maar U krijgt nu een
hernieuwde kans, dus wees er snel bij.
Aanmelden voor bestuursleden en website medewerkers kan bij ondergetekende.
Op 13-09-2007 j.l. heeft de gemeente een informatie avond belegd in Elim
betreffende het plaatsen van 3 draaibruggetjes in het nieuwbouwplan De
Zwette. Hiervoor hadden de bewoners van de Iisbaan en de toekomstige
bewoners van de Trekskûte een uitnodiging ontvangen. Tevens konden belangstellenden deze avond bijwonen. Hier werd getoond, hoe de bruggetjes
er straks uit komen te zien, de werking werd uitgelegd en kon men vragen
stellen.
Inmiddels heeft de gemeente de bouwvergunning aangevraagd. Het is de
bedoeling, dat begin 2008 begonnen wordt met de plaatsing van deze bruggetjes. Wanneer U deze info avond gemist heeft, kunt U op het gemeentehuis de tekeningen van deze bruggetjes bekijken.
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Voor wat betreft de ligplaatsen voor bootjes kunnen wij U melden, dat de
gemeente aan de slag gaat om de aanlegplekken klaar te maken, zodat we
daarna de plaatsen kunnen verdelen.
Een ieder die zich hiervoor heeft aangemeld, krijgt t.z.t. bericht van ons.
Op 12-10-2007 zal de jaarlijkse Himmeldei worden gehouden. Al jaren wordt
deze dag door Op ‘e Hichte en doarpsbelang georganiseerd. U kunt er dus
verzekerd van zijn, dat op 13-10-2007 ons dorp en de Zwette weer schoon
zullen zijn.
Vanuit Spanje hebben we het bericht gekregen, dat de Sint ook dit jaar
Scharnegoutum weer komt bezoeken en wel op 24-11-2007. (Alvast in uw
agenda noteren).
Bij nieuwe ontwikkelingen omtrent zaken die voor ons dorp belangrijk zijn,
hoort U natuurlijk weer van ons.
Met vriendelijke groet,
Jelly v.d. Zwan, secr.
Tel. 416846.
dddddddddddddddddddddddddd

Op moandei 1 oktober
begjint de kompetysje.

It kommende damseizoen is foar de Stadige Strikers oars as
oars. Dit jier sille der yn elts gefal trije froulju oan de
kompetysje meidwaan. Trije froulju: in faam, in mem en in
beppe. It soe foar harren o sa moai wêze as der noch
in pear fammen, memmen en beppes by komme soene.
Op de klup sitte feinten, heiten en pakes. Ek dizze
kategoryen kinne noch wol wat fersterking brûke.
Op 1 oktober start ek de jeugdgroep wer. Dy damje fan healwei sânen 18.30
oant healwei achten 19.30. Fan sa’n bytsje groep 5 fan it basisûnderwiis ôf
bin de bern fan herte wolkom.
Oant sjen by de Stadige Strikers op moandeitejûn om healwei achten of
healwei sânen.
Ut namme fan it bestjoer
Cor Kooistra.

dddddddddddddddddddddddddd
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UIT IN EIGEN DORP!
Op vrijdag 26 oktober

Tsjochavond.
Leuke luistermuziek
met warm- en koudbuffet
In de bovenzaal van Elim aanvang 19.30
kosten € 22,50
Opgave voor 21 okt reserveer snel want
vol=vol
TEL.413836
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In wrâld
fol teater, muzyk en dûns
Merakels nimt bern mei op reis!
NYLAN – Alwer foar de 9e kear fynt Merakels plak op woansdei 17
oktober 2007 yn MFC De Mande yn Nijlân. Merakels is in Frysk
bernespektakel foar bern fan 4 oant 10 jier, mei teater, muzyk en
dûns.
Dit jier nimt Merakels de bern op alderhande manieren mei op reis
troch de wrâld. We gean fier fuort, mar bliuwe soms ek ticht by hûs...
Janny Wekema fan Poppeteater Rozemarijn nimt as strânjutter de
bern mei nei de waadeilannen. Ferhaleferteller Mindert Wynstra, as
skriuwer en ferhaleferteller wrâldferneamd yn Fryslân, fertelt ferhalen
fan oer hiel de wrâld.
In muzikale reis meitsje de bern mei Johan Keus en Sake Hylkema.
Beide bekend fan de Gang fan Sake en fan oare muzikale projekten.
Yn it meispylteater ‘tinte yn’e tún’ treffe we Tom en Tjerk, twa
bruorren dy’t graach op reis wolle, mar harren mem hat dêr gjin jild
foar. Hoe losse Tjerk en Tom dit op? Kom, sjoch, belibje en foaral
spylje it mei !
Derneist kinne bern oan ‘e gong by kreative workshops.
De doarren iepenje om 13.30 oere, en de foarstellings
begjinne om 14.00 oere. Om kaarten te reservearjen,
of foar mear ynformaasje kinne jo skilje mei 0515 569324.
Of sjoch op www.merakels.dds.nl.
GIEST MEI?
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Verhuisd.
Hierbij deel ik u mee dat ik op 26 september ben verhuisd naar Roden. Voor
zover ik dat nog niet heb gedaan, zeg ik bij dezen per genoemde datum mijn
lidmaatschap en abonnementen van alle plaatselijke verenigingen op.
Het is voor mij onmogelijk van een ieder persoonlijk afscheid te nemen,
daarom wil ik dit graag langs deze weg doen.
Hartelijke groet,
Tiny de la Ferté-Meerman
It String 25, Scharnegoutum

Programma Kulturele Ried
Wymbristeradiel
Vrijdag 5 oktober Dastater De Klucht: Het is niet wat u denkt!
Sinds de oprichting in 2002 maakt het gezelschap De Klucht onvervalste
kluchten. Geen klucht zoals we die van vroeger kennen, maar een frisse,
doorgeschoten versie ervan. In deze crazyklucht spelend in het kunstkennerwereldje, duikelen de diverse ingrediënten in razend tempo over elkaar
heen. De één weet natuurlijk niet van de ander wat het publiek donders goed
wel weet. De strop wordt steeds nauwer, de sprongen steeds gekker, zodat
we uiteindelijk het stadium bereiken waarop de klucht slapstick wordt...
Dorpshuis Gauw. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50
Zondag 14 oktober: Snein yn Tirns: HoeXtra-band.
De HoeXstra-band brengt een verrassende mix van muzikale stijlen, variërend van pop tot soul, van a-capella zang tot knalnummers. Alle nummers
zijn in een akoestisch jasje gestoken, waardoor de liedjes een verfrissende
tint krijgen. De meerstemmige zang, de unieke begeleiding, een flinke dosis
energie en vooral heel veel plezier zijn belangrijke kenmerken bij elk optreden. Kortom: de HoeXtra-band is vernieuwend, verrassend en spannend.
Dat moet je gaan beluisteren!
Kerk Tirns. Aanvang 15.00 uur. Toegang € 5,-- inc. Kopje koffie.

26 oktober Tsjochavond in Elim
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Maandag 3 september gingen groep 6, 7 en 8
met zijn allen naar Jorwert, naar de teatertún.
Er waren opnames voor ‘Omrop Fryslân’, voor
het programma Studio F. Ongeveer 600 kinderen uit de omgeving waren
uitgenodigd, dus het was een gezellige happening. Bern út Drylts, Reduzum, Mantgum en gean sa mar troch en fansels út ûs doarp, sa’n 75 bern.
Ouders hoefden niet mee in de theatertuin, maar mochten op de bovenverdieping van de dorpsherberg/café even wachten op de kinderen. De bovenverdieping leende zich zo voor opnames over vroegere tijden. Prachtig behang en een klein podium, waar al heel wat op vertoond moet zijn. Bearnt
Baas zou zich er zo thuis voelen. De koffie stond voor ons klaar en we konden het allemaal via een groot beeldscherm volgen, dus dat was prima voor
elkaar.
Het was voor de kinderen leuk om eens mee te maken, er was een band met
live-muziek. Ze gingen met z’n allen het ‘Skoalleliet’ zingen ( zie hieronder)
en 10 kinderen mochten vragen stellen aan Pyt Paulusma, en zo ook Timo
Wiersma en Martine Hoks. Later volgde nog een pracht toneelstukje over
een paar boeven die een mevrouwtje in een rollator lastig vielen en bedreigden. Dit werd later nog eens herhaald, want de opnames waren niet goed
gelukt. De kids vonden dit niet zo erg, het was erg leuk om te zien. Na afloop
stelden de acteurs zich even voor. Het oude dametje was een meneer, dat is
natuurlijk grappig. Hij speelde de rol erg goed, met een hoog stemmetje e.d.
En dan hier het lied wat de hele groep uit volle borst zong.
Skoalleliet
Refrein:
Jou dyn koppy in waarming-up
En set dyn ferstân op tsien.
Want de skoalle is wer los,
Fjouwer, trije, twa en ien
En Go,go,go,go go!
want de skoalle is wer los.
Gean der foar en set ‘m op
seur de master oan é kop
wêr wiesto? Dat’s History
frysk is fun, jou my ferkear
lit my laitsje as ik lear!
JAAA

Gean der foar en set ‘m op
seur de juffrou oan é kop,
tafels juffrou, breuken please
ús ferstân is lang net wiis
lear ús rekkenjen en taal
en fertel ús in ferhaal

JAAA!

Ja, fakânsje fiere dat is fet,
Mar nei skoalle is sa gek noch net (2x)

Refrein: Jou dyn koppy…
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Repareren van kleding.
Ritsen in jacks of broeken en het korter maken van
jas of broek enz., kunt u brengen bij:
L. Groeneveld
Fleardyk 50
Scharnegoutum
Tel. 413771

De Brûskoppen maken
promotie.
Op 29 oktober 2007 bestaat het shantykoor De Brûskoppen precies tien jaar. De viering van dit heuglijke feit heeft
al in het voorjaar plaatsgevonden. Op 12 mei jl. werd er
een boottocht georganiseerd voor de leden van het shantykoor, de echtgenotes en andere belangstellenden. Over
belangstelling niet te klagen, een kleine honderd personen scheepten zich
om ongeveer 09.30 in, op de Jousterkade te Sneek bij rondvaartboot De
Toerist. Dat het shantykoor een brede belangstelling geniet blijkt uit het feit
dat er zelfs gasten uit Canada aan boord waren. De eerste bestemming was
Woudsend alwaar het shantykoor een optreden verzorgde bij de houtzaagmolen en bij café de Watersport. Vervolgens ging het via Sloten naar Langweer waar in café De Drie Zwaantjes de gasten verrast werden met een lijfoptreden van ons shantykoor. Via het Snekermeer kwamen we om ongeveer
18.00 uur weer in Sneek aan.
Tijdens de boottocht werd de muzikale omlijsting verzorgd door de Sneker
topband De Relics, met op drums onze eigen Klaas Djembé. Deze band
bracht op een niet navolgbare wijze een repertoire met voornamelijk liedjes
uit zeventiger jaren. Het middagprogramma werd aan boord verzorgd door
het bekende duo Langhout en Keus. Eigenlijk moet er gesproken worden
over een trio want onze eigen Agnita Cnossen gaf onder begeleiding van
beide heren, een geweldige solo op haar mondharmonica. Tijdens het middaguur werd er een heus kapiteinsdiner aan boord geserveerd. Nu zijn wij
veel gewend op dat gebied maar een scheepsmaaltijd als dit hadden we nog
niet eerder meegemaakt. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat ons dorp
naast zo’n bijzonder shantykoor ook nog een familie van Elven heeft die met
hun Partyservice Molenbuur deze geweldige maaltijd heeft verzorgd.
Dat deze dag bij veel mensen in goede aarde is gevallen blijkt uit het feit dat
aan het einde een dorpsgenoot zich alweer op wilde geven voor de eerstvolgende boottocht, dat wel onder voorwaarde dat de prijs niet wordt verhoogd.
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Naast deze bijzondere dag gingen de optredens her en der gewoon door,
hierna een korte bloemlezing. Op 16 mei was het uitzingen bij onze buren in
Frittemahof te Sneek. Altijd een bijzondere avond die ten zeerste wordt gewaardeerd door de bewoners van Frittemahof maar ook door de leden van
het shantykoor. Op 23 mei een optreden in het verzorgingshuis te Weidum
alwaar het echtpaar Talsma werd getrakteerd op een optreden van De Brûskoppen. Vooral de toespraak van voorzitter Ratelband zal het echtpaar nog
lang in het geheugen blijven.
Een traditie wordt het jaarlijks optreden voor de inwoners van Huins. Op 30
juni was het weer zover, de plaatselijke kaatsvereniging hield een feestje.
Ratelband had via internet weer de nodige gespreksstof verzameld om menig inwoner van het dorp op de hak te kunnen nemen.
De opening van de nieuwe Karwei te Sneek, op 3 juli, werd onder andere
door ons shantykoor van de nodige vrolijke noten voorzien.
Na een korte onderbreking vanwege de vakanties werden de optredens op
18 augustus hervat bij de Jagervereniging te Deersum. Een avondvullend
programma met de nodige hapjes en drankjes.
Niet te vergeten het optreden bij ons zeer geachte koorlid Harm van der Wal
te Jirnsum. Zijn botenbedrijf was toe aan wat extra reclame en hoe kan het
beter dan met een optreden van De Brûskoppen.
Tot slot de Oranjefeesten in ons eigen dorp uiteraard kan een koor als De
Brûskoppen daarbij niet ontbreken.
De uitstekende optredens van ons koor is ook de NVS (Nederlands Verbond
van Shantykoren) niet ontgaan. Het bestuur van de NVS heeft besloten De
Brûskoppen met lof te promoveren naar de B-klasse. Dit betekent dat er ook
internationale optredens verzorgd mogen worden. Het IVS (Internationaal
Verbond van Shantykoren) heeft het recht te bepalen in welk land het internationale debuut zal plaatsvinden. De voorzitter van het IVS, ene heer Niemeijer en van Duitse afkomst, heeft uitgesproken (hoe kan het anders) dat
ons internationale debuut eind november van dit jaar zal plaatsvinden in Berlijn. Een ieder koorlid is gevraagd het Nederlands/Duitse woordenboek op
zijn nachtkastje neer te leggen zodat in de spaarzame vrije uren men zich de
Duitse taal eigen kan maken. De voorbereidingen voor deze reis zijn in volle
gang en van de afloop houden wij u graag op de hoogte.
e

Uw schrijver 1 -klas Jan Maat.

Vrijdag 19 oktober klaverjassen Elim
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Dorpsfeest 2007, ”Jeugdsentiment”
Wat een geweldig dorpsfeest hebben wij met z’n allen beleefd afgelopen maand.
Met z’n allen onderstreept maar weer eens het wij
gevoel hier in ons dorp.
Oké we hadden natuurlijk een knaller van een opening op woensdag 29 augustus jl. De inmiddels wel bekende SAR Heli maakte zijn opwachting maar
weer eens, over belangstelling niet te klagen, deze gele wentelwiek bracht
ons het einde van het tijdperk “Miss Scharnegoutum”, maar tegelijkertijd aan
het begin van een tijdperk met een echte Zwette-Koningin. Na afloop van
deze gewaardeerde happening opende Marije Bakker onze nieuwbakken
Zwette-Koningin de dorpsfeesten door het bord te onthullen waar de tekst op
stond van “Huis van Oranje”, dit huis was voor ons als bestuur, maar ook
voor vele dorpsgenoten vier dagen lang het gezellige onderkomen.
Na de officiële opening tapte zij het eerste glas Heineken, welke vervolgens
gretig aftrek vond bij de overige aanwezigen. Hierna begon de allereerste activiteit van onze dorpsfeesten nl. het Jeu de boulestoernooi, hier was uiteraard onze Zwette-Koningin aanwezig om de eerste boule te gooien, over
belangstelling was niet te klagen laat staan over het weer. Met een beetje
geluk vindt u de uitslagen elders in deze editie terug.
Hierna was het de beurt aan onze jongere generatie, ruim 140 ballonnen
werden o.l.v alweer de Zwette-Koningin opgelaten, bij het ter perse gaan van
deze kopij kwamen er nog steeds kaartjes binnen zodat de prijsverdeling in
de volgende doarpsomropper vermeld zal worden, in ieder geval kunnen we
wel verklappen dat de ballonnen Duitsland gehaald hebben.
Op naar de optocht……
De optocht werd opgeluisterd door een 14-tal praalwagens, 2 loopgroepen
en 2 bromnozems met duopassagier, zodoende een optocht met 17 verschillende creaties.
Met medewerking van showband Concordia uit Sexbierum, showband Hollandia uit Bolsward, drumband Weidum en ons eigen muziekkorps Excelsior
werd alles een fleurrijk geheel.
Op de Trekdyk waren inmiddels de plaatselijke sportkampioenen (minimaal
Fries kampioen) traditioneel in het zonnetje gezet om vervolgens op een ludieke wijze (olds mobiel van Piet Mozes) als tweede in de optocht het applaus van het aanwezige publiek in ontvangst te nemen. De kampioenen waren, Johannes Reiker (Turnen) en Jan Wagenaar (Bankdrukken).
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Maar de absolute show werd gestolen door onze eigen Zwette-Koningin welke in een paard met wagen (jawel dezelfde waarin 30 jaar geleden Miss
Scharnegoutum ook vervoerd is) het aanwezige publiek op vorstelijke wijze
toe wuifde. Uiteindelijk waren de dames en heren van “de Keet” de grote
winnaars deze avond want met hun creatie van de Fabeltjeskrant werd zowel
e
de juryprijs als wel de publieksprijs in de wacht gesleept, als 2 finishte “de
Hurdriders”van De Iisbaan en Langaerderdyk met een perfecte uitvoering
e
van “de Berenboot en als 3 buurtvereniging Zwettewei-Noord met een gave
replica van de Flinstones. Vrijdagavond na de herhaling van de optocht was
Fred Flinstone nog de hele avond in kledij te bewonderen in de feesttent,
waarschijnlijk op zoek naar Wilma. Voor de rest van de uitslag en het juryrapport en natuurlijk de talloze foto’s verwijzen wij u graag naar onze website, www.oranjeverenigingscharnegoutum.nl, hierop vindt u alles terug van
de afgelopen dorpsfeesten.
Volgens een woordvoerder van de jury scoorde de kwaliteit van de optocht,
boven gemiddeld, en was de kwaliteit ten opzichte van 2005 al weer wat beter.
Aansluitend vond in de feesttent de loting van het kaatsen voor de volgende
dag plaats, hierna was het de beurt aan Vincent en Bas welke de aanwezigen vermaakten met muziek uit een mega computer en zodoende de
woensdag een waardig einde gaf.
Op naar de donderdag….
Donderdag 1 september passeerden achtereenvolgens de volgende activiteiten de revue, kinderspelen voor de leerlingen van de basisschool, een
draaimolen bij de feesttent, kaatsen voor alle liefhebbers, klaverjassen, een
viswedstrijd, en als afsluiter de dorpsavond.
De kinderspelen waren verdeeld in twee grote groepen, groep 1t/m4 (onderbouw), en groep 5t/m8 (bovenbouw). De kaatsers hadden over het weer niet
te klagen, en getuige de animo laat maar weer eens zien dat Scharnegoutum
een echt kaatsdorp is.
De organisator (H.Schukken) van het klaverjassen kon ruim twintig enthousiaste kaarters begroeten welke elkaar het vuur aan de schenen legde, uiteindelijk bleek dat Fré Dijkstra er met de wisselbeker vandoor ging.
De viswedstrijd welke onder de bezielende leiding stond van Durk Bergema
trok eveneens ruim twintig liefhebbers, na anderhalf uur dobber staren waren
hier prijzen voor, Roeland Niemarkt, Daniël Kroese en Hielke Ligthart.
Zo rond de klok van half zes werden de prijswinnaars van het kaatsen bekend gemaakt, met een beetje geluk vindt u de uitslagen elders in dit orgaan
terug, in ieder geval was het een geslaagde dag.
Dorpsavond…..
De dorpsavond was als vanouds een gezellige avond, een grote opkomst
maakte dat deze avond niet meer stuk kon, sketches, playback, soundmix,
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theorie-vragenronde er passeerde deze avond van alles en nog wat. Iedereen genoot van de eerste meerkamp-onderdelen welke door de diverse captain’s ondersteund werden.
Onder het toeziend oog van een twintig-tal genodigden werd deze avond vlot
afgewerkt. De avond werd vervolgens door de Wiko’s ingeluid met het Friese
volkslied welke hiermee het officiële gedeelte afsloot en de dorpsavond
voortgezet werd waarbij het soms met het roeien met de wind goed tegenzat,
harde wind, zij-wind, rug wind, van voor naar achteren van links naar rechts,
een geweldig slot van deze dag.
Vrijdag……….
Deze dag stond in het teken van het vervolg van de meerkamp op het sportterrein en in en rondom de Zwette.
Nadat de inwendige mens versterkt was bij de snackwagen van Peter Kramer stonden de teams te trappelen van ongeduld, om half twee was het dan
zo ver.
De teams werkten vervolgens de volgende onderdelen af;vrachtwagen trekken, spijkerbroekhangen, Mega bal overbrengen in de Zwette, springslang,
spijkerslaan, en tenslotte buikschuiven. Na het inzetten van de diverse jokers, bleek uiteindelijk dat het team van captain Arman Postma zich de komende twee jaar kampioen meerkamp mag noemen. Ten tijde van de meerkamp was een grote groep jongere jeugd in de feesttent onder leiding van
Geeske Plantinga en Bonnie Cnossen een echte vlieger in elkaar aan het
knutselen.
’s Avonds was er een herhaling van de optocht van woensdag 29 augustus,
echter in de volgorde van dat de winnaar als laatste startte en dat de nummer laatst van woensdag nu als eerste in de optocht reed.
Na de optocht kon men in Elim genieten van Teake v.d.Meer, ruim 150 liefhebbers aanschouwden een waar spektakel, volgens insiders rolden bij vele
toeschouwers de tranen over de wangen. De avond werd in de feesttent afgesloten door de top 100 band “No Rules”, getuige de enthousiaste recenties
uit het dorp was deze band absoluut top. Ook deze dag is met een super
goed gevoel afgesloten.
Zaterdag….
’s Morgens zo rond 10.00 uur konden wij de eerste 55+ers verwelkomen
voor het traditionele koffiedrinken met oranjekoek onder het genot van een 4tal muzikanten uit Weidum werd er weer even bijgepraat ook hier was het
zeer gezellig. Inmiddels was ook de kindermarkt begonnen, een grote opkomst bij de standhouders leverde gelukkig ook veel publiek op wat weer resulteerde in een grote animo voor het sminken. Maaike, Elisabeth en Antje
welke vele kinderen omtoverden tot mooie creaties hadden het druk. Ook
Marjolein en Miranda welke de suikerspinnen gratis aan de man brachten
konden het maar kwalijk aan.
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Inmiddels was ook de Viswagen gearriveerd, deze had over klandizie niet te
klagen.
Zo rond de klok van 13.00 uur was er een Sterkste man competitie op touw
gezet, deze happening vond plaats op de Langaerderdyk o.l.v Wout Zijlstra
(wie kent hem niet). Plaatselijke crack Jan Wagenaar liet maar weer eens
zien dat er met hem niet te spotten valt. Ook de beer uit IJlst en de patser uit
Sneek maakten hun opwachting.
Op het laatst konden inwoners/leden uit ons dorp tegen elkaar strijden met
het gooien van een verzwaarde jute-zak over een op hoogte geplaatste hindernis. Hier waren bij de dames Geertje de Jong en bij de heren Ate Posthuma ongenaakbaar. Het leverde beide een vrije toegang op in de feesttent
dezelfde avond en natuurlijk aanzien onder de plaatselijke bevolking.
Na deze happening barste het Oranje-matinee los, dit matinee werd opgeluisterd door Jan Joost en door ons eigen shantykoor “de Brûskoppen”. Tot
laat in de middag bleef het gezellig.
Als afsluiter van deze dag was er ’s avonds in de tent een optreden van de
topformatie “de Beugelband”, gezien de opkomst was ook deze band een
topper.
Als afsluiter van de dorpsfeesten was er op zondag nog een kerkdienst in de
feesttent o.l.v, ds. A.v.d.Maas, de tent was zo veel mogelijk van bierlucht
ontdaan, “Talent in de tent” was het thema voor deze tentdienst, het korps
Excelsior zorgde voor de muzikale noot, en stichting Sviatoslav was er met
een informatiestand. Na de koffie, thee en limonade keerde iedereen met
een tevreden gevoel huiswaarts, de dorpsfeesten 2007 waren nu definitief
afgesloten.
Maar…….
Een feest opzetten is leuk, het afbreken en opruimen wat minder. Na enkele
oproepen eerder in de feestweek en in de feestgids om met zoveel mogelijk
mensen e.e.a op te ruimen werd redelijk gehoor gegeven, maar vermeld
moet worden dat Bauke Roelevink, Joe Hania, Gerard Spoelstra, Marinus
Visser, Anne Beukens, Iemke Klijn, Durk Jr, Meindert en Tjeerd Bergema en
Geeske Plantinga ons hebben meegeholpen met opruimen. Bij deze hartelijk bedankt, echt we kunnen niet zonder jullie!
P.S
Zoals eerder hierboven beschreven kan een ieder op onze website de dorpsfeesten nog eens beleven vele foto’s zijn hier te bewonderen, ook staan hier
de gevonden voorwerpen op gepubliceerd.
Bestuur
Oranjevereniging.
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Bingo voor 55+ en
groencursus.
Als deze Doarpomropper in de bus valt, zijn de
meeste activiteiten al weer begonnen en zo ook de activiteiten van ons
dorpshuis. We organiseren dit jaar weer diverse leuke dingen en de bedoeling is dat we dit seizoen ook weer een 55+ bingo houden. We hebben dit nu
drie keer gedaan en de reacties waren positief, maar de laatste keer waren
er maar 12 personen. Later hoorden we dat op deze middag de vrouwengroep ergens anders heen moest en zodoende niet aanwezig kon zijn. We
proberen dit in het vervolg beter opelkaar af te stemmen, maar het feit blijft
dat we voor minder dan 25 tot 30 mensen deze activiteit niet kunnen organiseren. Daarom zijn we op zoek naar iemand of een echtpaar die als opgave
adres wil dienen en eventueel mensen willen vragen voor deze middagen.
Dan weten wij dat we de zaal niet voor niets warm houden en hoeft er geen
sloot koffie en thee te worden weg gegooid. De volgende bingomiddag is gepland op 14 november (bij genoeg deelname) Let ook op de aanplakbiljetten!
Kosten € 5,00 (incl. koffie of thee).
Hetzelfde geldT ook voor de groencurus. Ook daarbij loopt de animo wat terug. Terwijl er toch regelmatig naar gevraagd wordt. Bij minder dan 10 deelnemers kunnen we helaas de cursus niet door laten gaan. Deze groencursus
is gepland op 12 december ’s morgens om 9.30 uur. Opgave bij José Feitsma, tel. 419278. Kosten € 13,00. We horen het graag als er mensen zijn die
niet op de ochtend kunnen, maar wel ’s avonds. Misschien valt er in de toekomst wat te regelen.
De A.K. commissie van Elim
dddddddddddddddddddddddd

Boer tsjin Boer

Yn novimber (tiisdei 6 novimber, jûns om 19.20
oere, 16 ôfleverings) set Omrop Fryslân útein mei
Boer tsjin Boer, in wedstryd tusken Fryske greidboeren. Foar de Krystdagen stride 22 boeren yn
spannende foaromlopen foar in plakje by de lêste
fjouwer.
Tegearre mei in partner moatte se proeven dwaan,
dy’t te krijen ha mei it boerelibben hjoed de dei. Sa
moatte se mei de trekker in parkoers ôflizze, is der
proef mei hokkelingen ferweidzje en moatte se it
fûgeltsjelân yn om gers en blommen te sykjen.
Nei de Krystdagen geane 4 duo's fierder en wurde
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de opdrachten hieltyd dreger. De kamera's komme dan ek op de pleats fan
de kandidaten.
Op 4 maart 2008 wurdt bekend wa’t de finale en dêrmei ek de haadpriis wint:
in wykein op in Waadeilân mei help fan AB-Fryslân op de pleats.
Renate Kuivenhoven (TV Talint, Fideofolk, Fryske Fiersichten) presintearret
Boer tsjin Boer en de wedstriidlieding is hannen fan frou Jeltje Koopmans fan
LTO Noord.
dddddddddddddddddddddddd

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand oktober jarig.
02 okt. Merlisse Goesten
04 okt. Niels Silvius
04 okt. Daniël Stolte
04 okt.Amber Dijkstra
04 okt. Hanneke Bethlehem
04 okt. Nynke Santema
05 okt. Janneke ten Hoor
06 okt. Folkert de Vries
08 okt. Rick Scholte
10 okt. Maike Groenveld
11 okt. Djenna de Jonge
12 okt. Vera Spitse
14 okt. Lian Bakker
16 okt. Alicia Walinga

16 okt. Tim van der Haring
20 okt. Marnick Postma
21 okt. Frida Hoks
22 okt. Antwan van Hes
23 okt. Sanne Sinnema
23 okt. Nina Ferwerda
23 okt. Thomas van Stralen
24 okt. Rianne de Ruiter
26 okt. Silke Zwart
27 okt. Jort Hofman
28 okt. Timo Atsma
28 okt. Kelvin Buwalda
31 okt. Thomas Talsma
31 okt. Alec Sealy

Wordt de verjaardag van uw kind niet vermeld in de omropper, omdat hij/zij
hier niet meer naar school gaat, maar naar een andere school (speciaal onderwijs o.i.d.) meld dit dan bij de redactie om teleurstellingen te voorkomen.
(A. Sprik-Dijkstra, tel. 420459 of e-mail doarpsomropper@sprik.demon.nl

26 oktober Tsjochavond in Elim
25
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Vaste activiteiten Elim
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

biljartclub ; dammen ; koor
biljartclub ; koor ; toneel
korps ; 2x per maand shantykoor, 2x per maand damesbiljart
biljartclub
1x per maand klaverjassen
2x per maand Disco

Elimagenda voor de maand oktober
01 okt. Alg. best. Elim
02 okt. Wees een Zegen
05 okt. Wielervereniging Snits
08 okt. Moderamen ; Aktiviteitencommissie Elim
10 okt. Beleggersclub ; Koersbal ; Shantykoor ; Jeugdclub
12 okt. Ledenvergadering Wielervereniging Snits
15 okt. College van beheer
16 okt. B.H.V. ; Wees een Zegen
17 okt. B.H.V.
18 okt. Passage
19 okt. Klaverjassen
20 okt. Disco
23 okt. Rally club
24 okt. B.H.V. ; Koersbal ; Dorpsbelang ; Z.W.O. ; Shantykoor ;
Jeugdclub
25 okt. Leerhuis
26 okt. Stjochavond in de bovenzaal ; Ledenverg. rallyclub
27 okt. Berne Krite
29 okt. Kerkenraad
30 okt. Wees een Zegen
31 okt. Kaartenclub.

Kerkdiensten oktober
7-okt

09.30

Ds.A.v.d Maas

HA en Israelzondag

19.30

Ds.A.v.d Maas

Anders Vieren

14-okt

09.30

Ds. H.Boswyk,Sneek

Najaarszondag ZWO

21-okt

09.30

Ds.A.v.d Maas

Doopzondag

19.30
28-okt.

09.30

zangdienst
Ds. F. Welbedacht, Sneek
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Weekenddiensten huisartsen
Om de huisartenpraktijken beter bereikbaar te maken en u als patiënt nog
beter van dienst te kunnen zijn, hebben wij een telefoonnummer tijdens de
avond-, nacht- en weekenddiensten.

Dit nummer is: (0515) 44 22 44
Dus als u na 17.00 uur en in het weekend een arts nodig hebt, dan belt u:
(0515) 44 22 44. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de dienst
doende huisarts.
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. 0900-844
Emailadres:
bareld.van.rooy@friesland.politie..nl
Meld misdaad Anoniem: 0800-7000

Bode uitvaartvereniging “De laatste eer” Scharnegoutum/Loënga, de heer M.
Heslinga, It Fabryk 12, 8621 JD Heeg. Tel. 0515-431875 of 06-53777753.
Praktijk voor Fysiotherapie, haptonomie en manuele therapie:
U kunt op werkdagen telefonisch met ons een afspraak maken. Ald Dyk 2. tel:
411206.
www.fysiowymbrits.nl info@fysiowymbrits.nl
HELPING HANDS Zorg&Dienstenbureau
Voor al uw hulpvragen,ook voor het PERSOONSGEBONDEN BUDGET
Bel voor meer informatie 0513-418120 of kijk op www.helpinghands.nl
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. 06-53894737 en
tel. 06-53229239

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 461366
Alarmnummer verpleging en verzorging: 461292 (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, za. 11.00-15.00 uur.

Bolswarderbaan 3D, 8601 ZK Sneek. Tel. 415313
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