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De tiid hâldt gjin skoft
Over een paar dagen is alweer een kalenderjaar geschiedenis geworden. Dan horen ook de 365 dagen
van het jaar 2007 tot het verleden. Voor ons gevoel gaat
de tijd en dus het leven, vooral als je een jaartje ouder
wordt, steeds sneller. Douwe Draaisma heeft er een
boek over geschreven Waarom het leven sneller gaat
als je ouder wordt. Als kind zonder televisie met Wim Kan voor de
radio en de sjoelbak op tafel leek het op oudejaarsavond maar niet 12 uur te
willen worden. Nu zouden we de tijd wel stil willen zetten om een naderend
nieuw jaar even uit te stellen. Maar Tetman de Vries wist het al: de tiid hâldt
gjin skoft.
Aan het eind van het jaar gaan we met behulp van jaaroverzichten van de
media in ons geheugen terug in de tijd. De tijd wordt even stil gezet bij belangrijke gebeurtenissen die zich voordeden in de grote wereld. Onze militairen in Uruzgan komen voorbij, evenals de vluchtelingen in Darfur. De Nederlandse politieke beslommeringen in het afgelopen jaar worden nog eens
breed uitgemeten. Voor de meesten van ons geldt echter, hoe dichter bij huis
hoe scherper de herinnering aan hoogte- en dieptepunten uit 2007: een diploma-uitreiking, een scheiding, een geboorte, een reis, of een operatie, een
50-jarig huwelijk, een sterfgeval om maar eens wat te noemen. Herinneringen uit de huiselijke omgeving blijken meestal de sterkste en zijn dè momenten om bij stil te staan.
Maar, “de tiid hâldt gjin skoft” en wij weten dat we met de tijd mee verder
moeten. Het jaar 2008 zit er aan te komen. De kalender liegt niet. Het is de
tijd om te beginnen aan een boordevol nieuw jaar met maar liefst 366 dagen.
Folle lok en seine dêrby.
S.P.

Tsjochavond 2 februari met warm
en koud buffet
Kosten €22,50
Opgave voor 26 januari 2008
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Het leven van Michiel Looijenga 1904-1980
beschreven door Bonne Looijenga
Bonne Looijenga, hy wenne oant 1980 oan de Legedyk oer it spoar, hat in
boek skreaun oer syn heit en it gesin wer’t hy yn grut brocht is. It grutste part
fan it boek beskriuwt it libben fan lytsboer Michiel Looijenga (1904) en syn
frou Hinke mei fiif bern op buorskip de Flearen.
Op bledside 12 fan it boek begjint it libbensferhaal fan de Looijenga’s op ‘e
Flearen as Bonne syn pake Jan Looijenga wer ris ferhuzet.
“In 1913 verhuisde het gezin dus
weer. Op 12 mei van dat jaar
huurde Jan een koemelkerij zonder land. Het huis was gelegen
aan het spoor tussen Bozum en
Scharnegoutum. Dit huis was als
enige overgebleven van een
vroegere buurtschap die de Flearen heette. Jan kon wat bermen pachten langs de spoorlijn en een stuk weg.
Hier haalde hij het voer vandaan voor de koeien die werden aangeschaft. Hij
had geen paard en wagen, maar haalde alle gras iedere dag opnieuw van de
spoorbermen met een grote platte kruiwagen. Ook als er gehooid moest
worden, werd het hooi met de kruiwagen naar huis gebracht. Tien kruiwagens was evenveel als één vracht op een hooiwagen. Vijftig kruiwagens waren genoeg om één koe door de winter te helpen. Voor het overige ging Jan
als los arbeider bij verschillende boeren werken”. De oanset ta it beskriuwen
fan it libben op ‘e Flearen fan mear as in heale ieu.
Michiel Looijenga nimt yn 1930 it boerespultsje op’e Flearen oer fan syn heit.
Hy trout mei Hinke Zandstra, se krije fiif bern, wêrfan Bonne de jongste is.
Hoe ’t dizze húshâlding op ‘e Flearen opgroeit yn dy tiid wurdt yn it boek helder en boeiend beskreaun. It boek is lykwols folle mear as in famyljeferhaal.
It is foaral ek in tiidsdokumint dat net allinnich de ûntjouwingen en de foarútgong yn it boerewurk beskriuwt, mar ek de feroarings yn de hiele maatskippij. De lêzer sjocht de wrâld op en om de Flearen feroarjen. De komelker mei
twa kij en twa kear deis in molkrit (nei Snits, letter nei Skearnegoutum) kriget
troch hurd wurkjen de fuotten ûnder it gat en kin útwreidzje troch lân te keapjen. De modernisearring wurdt beskreaun. It elektrysk waard oanlein, de wetterpomp ferfongen troch de wetterlieding en se krigen tillefoan.
Nijsgjirrich is it lêzen oer it wurkjen en wenjen, simmers en winters, op en rûnom de Flearen. Mei ûnder oaren de buorren, de ienichsten, dy’t wennen yn
it dûbele wite spoarhûs, de wachtpost neamd. De al wat âldere Skearnegoutumer sil in soad werkenne fan wat Bonne Looijenga hjiroer fertelt. Hy docht
dat tige detaillearre.
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Yn 1968 komt der in ein oan it wenjen op’e Flearen. Michiel Looijenga en syn
frou ferhúzje nei de Legedyk. Dêr hat de haadpersoan fan it boek oant 1980
ta wenne, doe is hy ferstoarn.
Yn it foarwurd seit de skriuwer dat it him spyt dat hy it Frysk net skriuwen
leard hat, oars hie hy dit boek yn syn memmetaal skreaun. Dan hie der syn
gefoelens noch better kwyt kinnen.
Wa’t it boek fan 230 siden mei in protte âlde foto’s keapje wol, kin kontakt
opnimme mei Bonne Looijenga, Tywert 11 yn Wommels, tillefoan 0515332335. It kostet €27,50.
Sipke Plat
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Snackservice Groenveld &
Koelwagenverhuur Groenveld
Aan de Waldastrjitte nr 62 wonen Anne-Rink en Karin Groenveld samen met
hun 2 dochtertjes Maike en Sanne. Ze zijn ze eigenaar van ‘Koelwagenverhuur Groenveld‘ (1996) en ‘Snackservice Groenveld’.( in1998 opgestart) .
Het is donderdagmiddag en we drinken even gezellig een kopje thee. En ondertussen stel ik mijn vragen en komen de verhalen en dat is altijd weer
leuk.
De allereerste keer dat ze met de snackservice in actie kwamen was in fee
bruari 1998. Ids Postma kreeg toen het 1st olympische goud en in Dearsum
was het tijd voor een mooi feest. Er werd een grote tent gehuurd en Ids werd
nogmaals gehuldigd in Dearsum. Omrôp Fryslân was ook aanwezig (gratis
reclame…) en zo kwamen ze ook nog op t.v. Het was gezellig druk en het
was de vuurdoop voor hun bedrijf, maar het ging prima en het was een van
de hoogtepunten voor hun bedrijf.
Voor ze met het bedrijf begonnen was Anne-Rink eerst 17 jaar agrarisch
medewerker, maar was ook geregeld, in de vrije uurtjes, in de horeca actief.
Even biertappen of assisteren bij een feest. Ook heeft hij nog enkele cursussen gevolgd zoals de cursus Sociale Hygiëne en een cursus voor de tapvergunning e.d., kortom de horecapapieren.
Karin is na de Mavo en de Havo gevolgd te hebben, aan het werk gekomen
bij de Poiesz op de slagerijafdeling in Sneek en is daar vrij lang werkzaam
geweest. Daarna was ze nog 2 jaar werkzaam in de plaatselijke slagerij van
Wergea. Tussentijds heeft ze ook enkele cursussen gevolgd, ondermeer die
van verkoopmedewerkster.
In 1986 zijn ze in Scharnegoutum komen wonen, eerst gezellig in de kleinere
woning op de Legedyk 21, later zijn ze verhuist naar de Waldastrjitte, deze
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woning is natuurlijk ruimer. Ze zijn nu zo’n 10 jaar dus alweer werkzaam in
hun bedrijf. In die tijd is er toch al het een en ander veranderd. Je ziet de
jeugd van toen ouder worden en er komt nu een ‘nije generaasje’ Het is anders, ze zijn wat mondiger, hebben financieel meer te besteden en je komt
meer in aanraking met jeugd die wel eens pillen slikken. Maar het gaat prima, het is een kwestie van goed met elkaar omgaan. ‘s Nachts op de dorpsfeesten e.d. is het topdrukte en dan is het zaak alles in 2 à 3 uur er door te
‘jassen’, dat houdt wel in dat je even flink door moet werken. In al die drukte
is het belangrijk om het bestelde snel aan te leveren, dan krijg je geen geouwehoer en geen ruzie.
Ze hebben momenteel 2 snackwagens, een oude en een nieuwe. Met de
oude zijn ze nog steeds blij , ieder jaar wordt deze gekeurd en nagekeken.
Ze kunnen er nog geen afstand van doen , want hij bakt lekker snel en op
drukke feesten kun je mooi 2 wagens inzetten.
De nieuwe wagen is natuurlijk veel mooier en heeft veel meer luxe, zoals
vloerverwarming, het is een catering wagen, dus je kunt er e.v.t ook eten in
koken. En er zit een kleine cafetariaruimte voor en dat is heerlijk warm voor
de klanten en zorgt tegelijkertijd voor een gezellige sfeer. In de nieuwe wagen zit ondermeer een koelcel, vriescel, een uitschuifbare koelvitrine en een vierpots-oven.
De werkzaamheden van Snackservice Groenveld zijn ondermeer
het verkopen van snacks tijdens feesten, muziekevenementen en
dorpsfeesten, ze kunnen ook de catering verzorgen dus wat betreft het eten
tijdens een feest ‘alles erop en eraan’ en verzorgen ook allerlei benodigdheden voor een feest in de breedste zin van het woord, dus ook horecaverhuur
zoals biertappen, koelwagens en tafels, borden, bestek, schalen e.d. Als u
dus plannen hebt of nieuwsgierig bent, wat ze eventueel voor u kunnen betekenen , loop dan gewoon even aan of bel ze even, want ze weten veel,
kennen vele mogelijkheden en kunnen u hierover meer vertellen. Ook kunt u
natuurlijk even aanschieten in hun snackwagen. Deze staat iedere zaterdagavond van17.00 tot 21.00 uur in Scharnegoutum op de hoek van de AlddykDielakker.
Het is wel vaak weekend’s werken, maar het is wel te combineren, ook met
hun twee dochters. Door de week zijn ze immers vaker thuis dan de meeste
ouders en weekends is het vaak wel op te lossen. Er is vaak een vaste oppas of ze gaan een weekendje bij vrienden logeren. Dat vinden ze erg leuk.
Maike kan dan een keer extra paardrijden. En niet ieder weekend is het druk
dus het valt reuze mee. Nu komt het winterseizoen eraan en dan is het sowieso rustiger. Vandaar dat ze in januari er ook een paar weekjes tussenuitgaan, even vakantie houden.
Een leuke belevenis was het feest dat werd gehouden voor Ids Postma,
e
maar op de 2 plek komt de trekker-trek die ieder jaar wordt gehouden in
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Sint-Anne. Het gebeuren is overdag en er is een leuk en gezellig publiek,
vaak iets ouder en de dag duurt dan ongeveer van 10.00 tot 20.00 uur. Het is
de hele tijd druk en je werkt voor twee, maar het is echt gezellig. ‘s Morgens
om 10 uur gaan de eerste gehaktballen al over de toonbank en de koelwagen is voor zo’n dag van te voren volgeladen. Er gaat dan op zo’n dag wel
200 tot 300 kilo patat doorheen.
We verkopen gehaktballen geleverd door een slagerij en die zijn erg lekker.
Slaatjes maken we zelf. Kroketten, frikadellen en patat worden altijd verkocht, maar ook kika- sticks lopen erg goed. We zorgen voor variatie in ons
assortiment en iedere keer is het even afwachten wat de klant kiest. Shoarma of een patatje-shoarma is favoriet en kaassoufflés, bami en nasischijven
en nog veel meer. Er is geen avond gelijk, dus het blijft verrassend.
We zijn nu alweer een jaar op zaterdagavond in ons dorp aan het bakken er
komen veel vaste klanten langs, maar ook telkens enkele nieuwe klanten en
het is erg leuk om te doen.
Op mijn vraag: als je een ander bedrijf of beroep zou moeten kiezen welke
zou dit dan zijn, vond Anne- Rink een mooie bruine kroeg een leuk idee of
een grote discotheek zoals de ‘dansfactory’ in Berltsum. Karin zou dan eerder kiezen voor het werken in een bloemenwinkel als verkoopster, want ze
houdt van tuin, planten en bloemen.
En als je voor een ander land moest kiezen, welke zou dit dan worden antwoordden ze: Als het moet dan maar…...Duitsland , want daar heb je ruimte,
een gemoedelijke sfeer, ongedwongen en mooi.
Wat mis je in Scharnegoutum of wat zou je leuk vinden dat er nog kwam,
antwoorden ze: een leuke bruine kroeg of een groot multifunctioneel centrum. Ondertussen zijn Maike en Sanne, hun dochters, ook aangeschoven.
Maike vindt een manege ook wel een goed idee.
Ook verteld ze over de kat, dat was ook bijzonder belevenis. Anne-Rink verteld er meer over, hun poes is meegeweest naar Oranjewoud. Ze waren
thuis ingestapt en ter hoogte van Joure hoorden ze ‘miauw’, de poes was
mee, maar ze zijn toch doorgereden, het werk moet doorgaan. In Oranjewoud aangekomen stopten ze en de kat ontsnapte zodra de deur openging.
De hele avond hebben ze de poes nog 1x gezien en daarna niet weer, maar
om half 4 , toen Anne-Rink de remmen van de kar haalde, tijd om naar huis
te gaan, kwam de poes weer tevoorschijn. (gelukkig maar, op het nippertje)
tsjaa, de poes was een nachtje te stappen geweest.
Nog even een paar woorden en daarop een eerste reactie van Karin en Anne-Rink samen:
Nacht
Patatje oorlog

-

Werk
handel
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-

proberen
zorg
wat moet je ermee.
kwaliteit.
beste man.
komt steeds eerder.
strooien maar.
met de honden.

En hier nog even hun adres:
Waldastrjitte 62,Tel: 0515-423643, Mob: 0654-983549, e-mailadres:
a.groenveld2@kpnplanet.nl zodat u hen altijd kunt bereiken en ook zij zijn
lid van de Ondernemersvereniging (O.V )Scharnegoutum.
Een paar woordjes voor u als dorpsbewoner:
Jim binne allehjir wolkom in keer del te kommen/ U bent van Harte Welkom
een keer langs te komen… Er is muziek in de snackwagen en er zit een beschutte ruimte voor de snackwagen, soort cafetaria idee. We frituren gezond
in gecertificeerd vloeibaar plantaardig vet. We gaan voor kwaliteit en we weten dat velen dat waarderen. We hebben heerlijke patat, die we eerst voorbakken op 150 gr en daarna afbakken op 200 gr en het is altijd
dagverse patat. (geen diepvriespatat) Op zaterdagavond zijn we
aanwezig van 17.00 tot 21.00 uur op de hoek Alddyk- Dielakker.
Gewoon doen.
O.V.

dddddddddddddddddddddd

Elim maatklaverjassen
Vrijdag 28 december

Ook dit seizoen organiseren wij weer het maatklaverjassen 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.
Sponsor voor deze avond is Makelaardij Atsma.
De comm. Haite Schukken en Ids Wijnia.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier zaterdag 5 januari
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Het bestuur van de Oranjevereniging
Scharnegoutum e.o
wenst al haar leden een gelukkig
en gezond 2008 toe!

Vrijdag 18 januari klaverjassen
Kromme Tille
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
e
e
vlees, ook 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.

Zondagmiddag 27 januari 2008.
(geldt niet voor competitie).
Begint om 14.30 uur het
Snert-maat-klaverjassen met snert en
roggebrood en haring
Tot ziens op vrijdag 18 en zondag 27 januari in de sportkantine.
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8 januari 2008
Nijjierssit bij Gooitske v.d.Laan, L.Achte 42 (9.30 oere)
Op dizze moarn kinne wij eefkes noflik byprate en werom sjen
nei it âlde jier en foar·t sjen nei it nije jier 2008.

24 januari 2008 Fûgels sjen mei Jaap Strikwerda
Jaap Strikwerda út Skearnegoutum nimt ús mei op reis troch fûgellân.
Yn it bysûnder syn reis nei Banc d’Arguin, de kuststrook fan de Sahara en de
Atlantyske Oseaan.
Fûgels is syn grutte hobby en dêr fertelt er entûsjast oer.
Iepen jûn. Yntree net-leden € 3,00.

Programma Kulturele Ried
Wymbritseradiel januari
Zondag 13 januari 2008. Snein yn Tirns: Roerend Goed.
Vocaal kwartet Roerend Goed bestaat uit twee dames en twee heren. Zij
zingen al meer dan 10 jaar graag en veel. Meestal a capella, vooral jazz en
close harmonie, een beetje pop, altijd met plezier en bovenal recht uit het
hart. Vanmiddag laat Roerend Goed zich begeleiden door de bekende pianiste Corinne Staal, die eerder bij de KRW optrad met Frederike Kleefstra.
Kerk Tirns. Aanvang 15.00 uur. Toegang € 5,-- incl. Kopje koffie
Vrijdag 25 januari 2008.
Marionetten Theatergroep Cartouche: Sonate – à quatre mains.
Een programma voor volwassenen, met een fascinatie voor marionetten en
beeldend theater. De toeschouwer komt in een verstilde, maar ook obsederende droomwereld terecht, waarin hij zich laat meeslepen door soms ontroerende en dan weer vrolijk makende emoties. Het woordloze beeld wordt
ondersteund door muziek van o.a. Arvo Part, Erik Satie en Claudio Monteverdi.
Dorpshuis It Heechhûs Heeg. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50

De redaktie van de Doarpsomropper
wenst al haar lezers, medewerkers en adverteerders
een Voorspoedig 2008
9

39ste jiergong – nûmer 5

Jannewaris 2008

Boekenwormen en andere leesbeesten…
Even voorstellen…..
Deze keer ben ik op bezoek bij Pieteke Atsma
op de Terp 13.
Daar woont ze samen met haar man Willem, ze krijgt
regelmatig bezoek van haar kleinkinderen, die dan gezellig tussen de middag bij haar eten. Besteed één ochtend in de week aan vrijwilligerswerk in
het ziekenhuis met het begeleiden van mensen en mag graag in de tuin werken. “Ik bin altyd min te rissen, mar as ik ien kear fuort bin is it wol goed”,
zegt Pieteke, “Eins bin ik in húshin”. Benieuwd of zo’n ‘húshin’ ook leesbeest
is…..
Ben je een leesbeest, zo ja, welke? Als je lezen, computeren en tv kijken
moet nummeren, welke komt dan voorop?
Computeren zou voor mij een straf zijn, ik begin er niet meer aan. ’s Avonds
hebben wij wel vaak de televisie aan, het journaal. Het is ook een bepaalde
structuur, moest vroeger op de boerderij ook, met vier kinderen. De televisie
blijft nu meestal aan, met een mooie film of een detective, vinden we allebei
wel wat. Echt een roman of mooi boek lezen kom ik eigenlijk alleen maar in
de vakantie aan toe. Het is net of ik dan pas de rust vind. Tijdens het t.v. kijken mag ik wel graag ‘wat nifelje’; handwerken of kaarten maken. Voor
nieuwe technieken volg ik wel eens een cursus of lees ik wel eens een boekje. Ook voor tuinieren vind ik het wel leuk om iets op te zoeken en na te lezen. Vroeger heb ik wel eens een abonnement op tuintijdschriften gehad. Nu
ben ik trouwens lid van de Libelle, die ik samen met mijn zuster lees, die vlak
bij ons woont.
In de tijd dat we nog op de boerderij woonden en werkten las ik wel veel ’s
avonds op bed en dan liet het boek me maar niet los, historische romans
meestal. Dan ging ik er helemaal in op. Dat lukt me niet meer, als ik dan lees
val ik meestal in slaap.
Conclusie; Niet een verschrikkelijk leesbeest, maar een ‘húshin’ die hier en
daar wat meepikt en op vakantie een hele roman, zodat ze weer ‘sa sêd as
in protter’ is…?
Ben je lid van de bibliotheek en hoe vaak bezoek je deze gemiddeld?
Nee, ik ben geen lid, kom er gewoon niet aan toe. Van huis uit wel gewend,
maar dan vanaf de pubertijd, vrij laat dus. Dan gingen we in Sneek naar de
bibliotheek, ook omdat daar mijn zuster woonde. We haalden dan gewoon
romans, gewoon lekker om te lezen.
Wat is je favoriete genre?
Toch wel detectives, boeken van John Grisham lezen we beide graag.
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Nu komt er een stapeltje boeken voor het licht; ‘De gevangene’ van John
Grisham, ‘Hittegolf’ van James Patterson. Deze liggen eigenlijk een beetje
voor te warmen voor een volgende vakantie. Verder ‘Ut’ e foarein’ van Simy
Sevenster (út de kroade) en ‘De oerpolder’ van Hylke Speerstra en twee
boeken van Elie Wiesel.
Wat lees je beslist niet?
Bouqetreeks heb ik vroeger wel gelezen, maar dat heb ik nu wel gehad en
roddelbladen vind ik ook niks.
Wat lees je momenteel of wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Wat
sprak je daarin aan?
In de vakantie heb ik ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink gelezen.
Het autobiografische spreekt me daarin denk ik aan, hoewel ik van zo’ n
soort geloof helemaal niks begrijp. Ik ben vrijzinnig opgevoed en mocht gewoon op zondag fietsen of schaatsen en mijn vader en moeder dansten
soms op zondag om de tafel. En naar een toneelstuk gaan was feest. Maar
er waren ook anderen die daar heel anders over dachten. Ik weet eigenlijk
niet zo goed wat ik daar mee moet, mensen die het zo stellig weten….
Zou je het een ander aanraden?
Het is wel een beetje ‘dreech’ om in te komen. Ik leen boeken niet zo snel
uit, wel eens aan familie en de ‘Da Vinci code’ heb ik ook van iemand geleend
Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt?
Op deze vraag kreeg ik niet direct antwoord, maar later in het gesprek kwam
het boek ‘Volgens Maria Magdalena’ van Marianne Frederikson ter sprake.
Dat valt in de bibliotheek onder de psychologische romans. Van zulke boeken houdt Pieteke dus ook.
Wat waren je favoriete kinderboeken?
Er waren niet veel kinderboeken. Van W.G. van der Hulst misschien en de
bijbel natuurlijk
Waarom lees je, wat betekent het voor jou?
Rust, als het goed is. En verder lees ik dingen die mijn interesse hebben, om
informatie op te doen
Mag ik je boekenkast zien en opschrijven wat me daar opvalt
Dat mocht. Maar eigenlijk is er niet echt een boekenkast. In de slaapkamer
staan heel ordelijk en overzichtelijk stapeltjes boeken in een hele hoge kast.
Als er iets weg gaat, dan is het naar de rommelmarkt.
Een paar Konsaliks en Catherine Cooksons, Drie delen van ‘Dokter Flimmen’, ‘De Tweeling’ van Tessa de Loo, Drie delen van ‘Vogels in Friesland’
(In de kamer ligt een handzamer boekje voor gebruik) en ‘Shogun’. Verder
laat Pieteke me nog twee boeken zien van Van Nijnatten-Doffegnies (1846);
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‘Huis van licht en schaduw’ en ‘Moeder Geerte’. Beide gekregen bij de geboorte van de eerste twee kinderen. Geen stapels boeken, maar wat er staat
is wel bewaard met de gedachte om misschien nog eens een keer te lezen.
In het ‘wurkhok’ van Pieteke zijn op een bord zorgvuldig uitgeknipte gedichtjes en liedjes geprikt, omringd met foto’ s van (klein)kinderen. Die ‘leesgraantjes’ pikt deze ‘húshin’ (of is het moederkloek?) ook regelmatig mee.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Stich-

ting Sviatoslav

In deze december nieuwsbrief van Stichting
Sviatoslav willen wij u bedanken voor uw
steun van afgelopen jaar. Zonder uw steun
hadden wij niet zoveel hulp kunnen bieden als
wij nu hebben gedaan! Namens alle medewerkers en kinderen: heel hartelijk
dank!!
Tadzjikistan
In Tadzjikistan is dit jaar heel veel gebeurd. In januari zijn Oisha, Odiel en
Andaleb weer naar huis teruggebracht, nadat zij in het Antonius ziekenhuis
te Sneek zeer succesvol zijn geopereerd. Alle drie kinderen lopen nu zoals
ze nooit gedaan hebben! De ouders van deze kinderen zijn alle sponsors
heel erg dankbaar.
In maart 2007 heeft dr. Bos uit Sneek samen met enkele Nederlandse vrijwilligers een bezoek gebracht aan Tadzjikistan. De bedoeling van de reis was
om te inventariseren of het mogelijk was om kinderen in de hoofdstad van
Tadzjikistan te opereren. Boven verwachting zijn er uiteindelijk 65 kinderen
onderzocht en twaalf kinderen geopereerd door dr. Bos en Brechta Dijkstra,
een geweldig resultaat!
Op dit moment zijn er weer vier kinderen uit het internaat voor kinderen met
polio in Nederland. Qudratullo (11), Mirali (16) en Sharofiddin (20) hebben
inmiddels een geslaagde operatie achter de rug. Het is nu aan de jongens
om weer goed op krachten te komen en om opnieuw te leren lopen. Meer informatie over het herstel van de drie jongens kunt u vinden op onze website.
Aziza is een meisje van 15 jaar oud. Sinds haar geboorte heeft zij last van
een neurologische aandoening die ervoor zorgt dat zij geen fijne handelingen
kan uitvoeren. Aziza heeft een bezoek gebracht aan de neuroloog om te kijken wat er voor haar mogelijk is. Binnenkort krijgt Aziza een MRI-scan en is
er overleg met een neurochirurg over haar toekomst. We hopen dat we Aziza
kunnen helpen door middel van medicijnen of een operatie.
In de zomer van 2007 bezocht een groep van 50 vrijwilligers Tadzjikistan om
het internaat een opknapbeurt te geven. Er zijn maar liefst 20 nieuwe toiletten en vier nieuwe douches bijgebouwd. Ook kreeg de revalidatiezaal een
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gehele opknapbeurt en is de keuken gerenoveerd. Naast alle werkzaamheden werden er elke dag leuke dingen voor de kinderen van het internaat georganiseerd, zoals een uitje naar een pretpark.
Studieproject
Het studieproject is in september van start gegaan en nu al een groot succes! Er wonen zes kinderen uit het internaat die vorig jaar door de stichting
geholpen zijn. Zij wonen zes dagen per week, samen met een van de ouders, in de flat van de stichting in Dushanbe. Hier volgen zij onderwijs aan
een Lyceum en de kinderen vinden het heerlijk om naar school te gaan. Het
niveau is heel anders dan dat zij gewend waren in het internaat, maar ze
gaan met sprongen vooruit. Het zijn echt kinderen die iets van hun toekomst
willen maken en zij doen erg hun best. Sommigen van hen hebben in een
paar maanden tijd al redelijk Engels leren spreken! Zes dagen per week
worden zij met de auto naar school gebracht, de zevende dag zijn zij zoveel
mogelijk thuis bij hun ouders. D.m.v. maandelijkse sponsoring van deze kinderen hebben zij weer een toekomst! Alle sponsors willen we heel hartelijk
bedanken.
Rusland - ziekenhuis voor kinderen met kanker
In het ziekenhuis zijn onze medewerkers op dit moment druk bezig met de
voorbereidingen van een groots kerst en nieuwjaarsfeest. We willen de kinderen graag een leuke dag bezorgen en hen goede moed geven voor het
nieuwe jaar. Ondanks dat het met een aantal kinderen goed gaat zijn er afgelopen jaar ook een aantal kinderen overleden. Dit is altijd erg verdrietig en
een groot gemis voor familie, vrienden en onze medewerkers.
In oktober kregen wij het trieste bericht dat Nastya 9 oktober is overleden.
Na drie jaren van vechten tegen kanker is zij er nu niet meer.
2008
In Nederland hebben we de afgelopen maanden veel nagedacht over de
toekomstplannen voor 2008. Hieronder een kort overzicht van wat we over
een jaar bereikt willen hebben:
In 2008 willen we de Sviatoslav foundation in Tadzjikistan oprichten, zodat
wij het werk onder de kinderen uit kunnen breiden. Het plan is om een tweede studieflat te openen zodat meer kinderen van goed onderwijs en een
goede verzorging kunnen genieten. Ook willen we in Dushanbe een sportzaal huren of kopen zodat we de kinderen fysiotherapie kunnen gaan geven,
want fysiotherapie is van wezenlijk belang voor een goede revalidatie! Wij
zijn nog op zoek naar een fysiotherapeut die ons wil helpen met het opzetten
van dit nieuwe project.
In het ziekenhuis voor kinderen met kanker en in het Tsjimbalina kinderziekenhuis willen we graag een extra medewerker aannemen die onze medewerkers coacht op pedagogisch en pastoraal gebied. Wij willen onze mede-
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werkers betere scholing geven over onderwerpen als: de ontwikkeling van
een kind, hoe ga je om met een getraumatiseerd kind, stervensbegeleiding
en hoe verwerk je zelf de moeilijke dingen in je werk. Wij hopen hierdoor dat
onze medewerkers op een nog betere manier liefde en aandacht aan de kinderen kunnen geven.
De straatkinderenorganisatie Alie Parusa willen we vanaf januari 2008 gaan
ondersteunen door maandelijks met een vast bedrag een straatwerker te
sponsoren. Zo hebben zij de mogelijkheid om het werk onder de straatkinderen uit te breiden. Ook willen we in 2008 een officieel samenwerkingverband
aangaan met Alie Parusa.
Nieuw: raad van aanbeveling. De stichting is bezig met het oprichten van
een raad van aanbeveling. Op ditmoment zijn de leden: Arjan Erkel, Dr. J.C.
Bos en Geert van Tuinen.
Binnenkort wordt deze verder uitgebreid.
Sponsor een kind
Vanaf januari '08 is het mogelijk om een folder aan te vragen om een kind
uit de tweede studieflat financieel te adopteren!
Zomerreizen
In de zomer van 2008 organiseert Stichting Sviatoslav twee reizen naar Sint
Petersburg en Tadzjikistan.
Informatie hierover, zie www.sviatoslav.com
In onze volgende nieuwsbrief meer nieuws over alle projecten van de stichting.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar!
Stichting Sviatoslav, W.Santemastrjitte 28, 8629 PR Scharnegoutum
Tel: 0515-423681. Giro 9.31.31.07
www.sviatoslav.com <http://www.sviatoslav.com/>
Tjitze Walinga
ddddddddddddddddddddddddddd

Be-St wines

Een verrassend culinair bedrijf is dit jaar gestart in
Scharnegoutum en dat is erg leuk om te weten.
De naam is ook erg leuk gevonden, het zijn namelijk de voorletters van de beide ondernemers, Be
van Betty de Vries en St van Steef Haarsma. Samen zijn ze een prima combinatie om u culinair te
verwennen, want Betty is de kenner op het gebied
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van wijnen en Steef is culinair adviseur, voorheen chef-kok.
Bij binnenkomst staan de houten kistjes met wijn al
klaar, klaar om bezorgt te worden. Samen wonen zij
aan de Willem Santemastrjitte 17. Zo gaandeweg het
gesprek valt me de ‘passie’’ op en de liefde voor hun
vak. Als nuchtere Friezen zijn velen van ons nog niet
echte kenners op culinair gebied, maar het is zeker de
moeite waard. Zelf heb ik al mogen kennis maken met
de verrassingen die Steef kan maken, gewoonweg
heerlijk en ook het wijnproeven bij Betty is erg leerzaam
en gezellig en je leert echt de wijn proeven én te waarderen.
Steef volgde al 3 jaar de Havo maar wilde iets anders gaan doen. Tijdens de
opleiding kreeg hij een baantje als leerling/ keukenhulp en werd enthousiast
voor het koken. Vanaf toen ging hij naar de Horecavakschool en via het leerlingstelselsysteem, 4 dagen werken en 1 dag leren en met de bijbehorende
stages is het balletje gaan rollen.
Na ondermeer een stage bij Restaurant ‘De Haan Zomerdijk’ in Den Oever
en de Restaurant ‘Gasterie’ in Hindeloopen, was hij al bekend bij Friesland
Culinair, via deze connecties (de ‘Gasterie’ hoort bij ‘Friesland Culinair’ waar
toendertijd 11 en nu nog 8 bedrijven bij zijn aangesloten) kom je bij de andere betere hotel/ restaurants. Hij ging terug naar Restaurant ‘De Haan Zomerdijk’ in Den Oever. Dit is een groot restaurant en was daar het eerste jaar
e
e
Souschef (2 man in de keuken) en daarna een jaar chef-kok.(1 man) .
Daarna heeft Steef nog even in hotel/restaurant ‘De Wijnberg’ in Sneek gewerkt en is toen weer terug gegaan naar Restaurant ‘De Gasterie’. Een bewuste keuze, want het is er kleiner en luxer en er is meer te leren op het culinaire gebied, er is meer kennis aanwezig. Het is echt ambachtelijk koken, in
het vorige bedrijf was het meer leiding geven.
Om nog meer kennis op te doen zijn ze samen naar het midden van het land
verhuist, waar nog meer culinaire kennis aanwezig is.
Eerst was hij werkzaam in Restaurant ‘De Keizerskroon’ in Apeldoorn, dit is
een 5 sterren hotel/restaurant, daarna bij Restaurant ‘Het Koetshuis’ in Bennekom en hierna bij Restaurant ‘De Roggebot’ in Ermelo. Deze beide laatstgenoemden zijn in bezit van de fel begeerde ‘michelin-ster’. Bij het laatste
bedrijf was hij al 1,5 jaar werkzaam maar het begon toch te kriebelen en zo
gingen ze terug naar Friesland alwaar hij de functie als culinair adviseur bij
de Horeca- groothandel ‘Hanos’ kreeg. Het is nu zo,dat hij minder kookt,
maar meer adviezen geeft voor alle bedrijven, ook voor de bedrijven die niet
meer zo goed lopen. In Heerenveen heeft de groothandel een eigen kooktheater en in deze keuken demonstreert hij nieuwe ideeën of nieuwe
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kooktrends. Adviseren houdt ook in: nieuwe recepten ontwikkelen, aanpassingen van de menukaart, suggesties aanleveren voor verbetering, nieuwe
producten promoten , producten ontwikkelen, folders ervan maken, het uitnodigen van belangstellenden en demonstraties geven in Heerenveen of in
de andere vestigingen.
Ook geeft hij interne demonstraties, dus voor het personeel van de groothandel zelf zodat ook zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Groothandel “Hanos’ heeft vestigingen in Nederland en België en ze breidden nog
steeds uit. Culinair adviseur is een erg leuk beroep, het is echter wel belangrijk goed bij te blijven, dus er worden veel kookboeken gelezen en alle tijdschriften op culinair gebied worden bij hen bezorgt.
Betty heeft eerst de opleiding voor Gastvrouw gevolgd, daarna het leerlingstelsel, dus 4 dagen werken, 1 dag naar school. De stages heeft ze vooral
gevolgd bij bedrijven in Sneek, dit ook in verband met vervoer. Ze heeft ondermeer gewerkt bij Restaurant ‘Van der Wal’, Restaurant ‘De Hindelooper
Kamer’ en daarna in Hotel/Restaurant de Wijnberg’. Steef en Betty hebben
elkaar daar ontmoet, dêr sloeg de fonk oer. Na de Wijnberg is ze als gastvrouw bij 't Ponkje in Woudsend gaan werken.
Later werkte ze nog twee jaar bij de ‘Vijf Sinnen’ in Weidum. Ze kreeg daar
de opdracht de wijnkaart aan te passen en te vernieuwen en toen raakte ze
echt geïnteresseerd in wijn. Met als gevolg dat ze de opleiding voor wijn ging
volgen in Zoetermeer. Daarna volgde een korte stage in Restaurant ‘Librije’
in Zwolle ( het beste bedrijf van Nederland).
Daarna is er haar gevraagd of ze in Ermelo kon komen als Sommelier en
hier is ze 3 jaar werkzaam geweest. Tijdens deze periode heeft ze de opleiding gastronoom/sommelier in Apeldoorn gevolgd. Tijdens deze opleiding
richt je je een jaar lang op smaak. Er werd ook lesgegeven door een professor in de smaak (er is er maar 1 van in Nederland en deze is op dit onderwerp afgestudeerd). Je leert het combineren van smaken. De kunst van dit
alles is dat het gerecht er beter van moet worden en ook de wijn moet er beter van worden.
De laatst 1.5 jaar hebben Steef en Betty er samen gewerkt en afgelopen januari kwamen ze weer naar Friesland.
Alhier begon ze als vertegenwoordigster voor het Noorden werkzaam voor
een wijnimporteur uit Nieuwegein en kort terug heeft ze de klanten overgenomen en is zelfstandig werkzaam, doet haar bestellingen nog steeds in
Nieuwegein en krijgt 1x per week alles aangeleverd. Ze brengt de bestellingen bij de restaurants en geeft veel advies. Ondermeer over de wijn- en spijs
combinaties, het verbeteren of corrigeren van wijnkaarten, hoe je het product
mooier kunt presenteren, het introduceren van nieuwe wijnlanden, mooie
producten, dus vernieuwend.
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Ze proeft veel met de sommeliers van de restaurants en samen proberen ze
de juiste combinaties te vinden. Bij de meeste restaurant serveren ze bij de
grotere menu's bijpassende wijnen. Men krijgt dan bij iedere gang een bijpassende wijn.
Wat ze beiden zo mooi vinden aan hun beroep is dat het nooit saai is, het is
leuk werk om mensen een fijne avond te bezorgen. Voor hun is het een uitdaging om te verwennen, een mooie avond te bezorgen en is dat gelukt dan
geeft je dit een voldaan gevoel. Ondertussen is al heel veel servies, bestek,
glazen e.d in voorraad.
Als ze mochten kiezen voor een weertype dan zou dit warm weer zijn, want
als ze vrij zijn houden ze van zon, zee en strand. Maar een wintersportvakantie is ook leuk. Alles heeft z’n charme, maar bij voorkeur warm.
Op mijn vraag: als je voor een ander land zou moeten kiezen welke zou dit
dan zijn, dachten ze aan Spanje. Dit is een culinair ontwikkeld land, ze hebben mooie producten, mooie omgeving, pittoreske haventjes, veel verse producten gewoon in de supermarkt. Het is een land waar de meeste culinaire
trends vandaan komen.
Maar als ze voor ander werk of een beroep moeten kiezen dan komen ze
toch terug in het culinaire, want dan lijkt een delicatessenwinkel in een gezellig druk centrum hen aantrekkelijk, ‘ in moai winkeltsje mei wyn en itery ensa.’
Als ze voor Scharnegoutum iets mochten toevoegen of veranderen dan vinden ze een gezamenlijk sportcomplex een goed idee. Jong en oud samen in
een multifunctioneel centrum, dat draagt bij aan de gezelligheid en het kan
prima. Maar voegde Steef toe, er is al veel te doen in Scharnegoutum en dat
vinden we erg leuk.
Natuurlijk vroeg ik ook even wat hun favoriete sport is en voor Betty is het
volleybal, ze is er mee opgegroeid en is er nu weer mee begonnen. Ze heeft
3 jaar niet gevolleybald en dan pik je het weer op en dat is heel erg leuk en
vooral gezellig. Voor Steef is kaatsen de favoriete sport, hij is er vroeger in
Tjerkwerd mee opgegroeid, kaatsen is sfeer en gezelligheid. Voetbal was
voorheen ook favoriet, maar toen helaas niet te combineren met de werktijden. Biljarten is ook erg gezellig.


Maar wat kunnen zij nu voor u betekenen?

Als u een gezellige avond, familiefeest, personeelsfeest of een wijnproeverij
in de planning heeft, neem dan even contact met ze op. Het gaat dan in
overleg. U geeft aan wat u ongeveer verwacht of wat het thema is en zij proberen dit in te vullen met creatieve ideeën. Ze houden van mooie producten,
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specifieker, onderscheiden zich door exclusieve producten en hapjes van de
nieuwste trends. Dit wordt altijd erg gewaardeerd. Het is voor hun een uitdaging om van gewone producten iets moois te maken. Maar ook kunnen ze
voor grotere groepen een heerlijk koud/warm-of stampottenbuffet verzorgen.
Ze vinden het leuk om erover na te denken wat bij de groep past en kunnen
u op die manier altijd verrassen.
Hier volgt nog even het volledige adres en gegevens:
Be-St catering & wines
W. Santemastraat 17
8629 PP Scharnegoutum
Tel:
0515-438983
Mob:
06-24653769
Email:
info@be-stwines.nl / info@be-stcatering.nl
Website: www.be-stcatering.nl
Per februari/maart is de website online
dddddddddddddddddddddddddddd

Vogelwacht Scharnegoutum
De winter is aangekomen en er zullen weer verschillende vogels bij u in de tuin komen om voedsel te zoeken. Als wij in
het dorp om ons heen kijken, vinden we het fijn dat de mensen
de vogels een handje helpen.
Wij als vogelwacht van Scharnegoutum proberen dit nog meer te stimuleren, voor alle vogels in en rondom het dorp. Dit doen we onder andere door
samen met de leerlingen van de basisschool Op ‘e Hichte, nestkastjes te
maken en in het dorp op te hangen en natuurlijk de nestkastjes controleren
op nieuwe bewoners.
Als leden van de wacht houden we ons vanaf het voorjaar tot in het najaar
voornamelijk bezig met het beschermen va n de vogels in de weide. Om dit
allemaal mogelijk te maken is ook uw hulp hard
nodig! Daarom houden we in 2008 van 15 t/m
19 januari in Scharnegoutum de traditionele
koekactie van de Bond van Friese Vogelbescherming Wachten.
De smaak van de koeken blijft nog even geheim, maar zal zeker prima zijn.
Met vriendelijke groet,
Vogelwacht Scharnegoutum
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1965
De deurbel ging en klonk nogal onheilspellend. Ik schoof mijn kamer uit en
keek voorzichtig de hal in. „Dit vond ik in de tas van mijn zoon!” Ik zag dat
het de moeder van Gerard was.
„Heeft úw zoon dit geschreven?” Ze overhandigde moeder een dubbelgevouwen A4’tje alsof het een vieze luier was. Moeder las het met een rood
hoofd. „Nee”, zei moeder beslist. „Dit heeft een zieke geest geschreven”. „O,
neem mij dan niet kwalijk hoor! Dag mevrouw Vlas!” De zieke geest schoof
voorzichtig zijn kamer weer in en liet zich stikkend van de lach op bed vallen.
Wat een mens! Die doorzoekt de tas van Gerard op zoek naar..? Mens,
wordt toch lid van de leesportefeuille of ga eens naar een goede film!
Pakte mijn kladblok en schreef: Beste Gerard! Je moeder loopt met bedenkelijke verhaaltjes langs de deuren te leuren. Pas jij wat beter op haar! En op
je TAS! Tot maandag, Willem.
Moeder stond in de keuken. „Ik ga nog even fietsen hoor!”
Het omstreden A4’tje bevatte een wat puberale vertaling van de zomerhit Satisfaction (I Can’t Get No) van de Rolling Stones welke in de klas rouleerde.
Om het hier af te drukken? Nou, neu. Geen boze moeders meer aan de
deur.
Uiteindelijk werd het A4’tje onderschept door de directie. De straf: alle verzen
van ‘Uren, maanden, dagen, jaren, vliegen als een schaduw heen…’ correct
vertalen in het Engels. „Na de kerstvakantie inleveren!” De directeur keek
met guitige oogjes over z’n brilletje naar de slungelachtige figuur die voor
hem stond. „En doe de groeten aan je moeder!”
w.v.

ddddddddddddddddddddddddddd

De Brûskoppen erleben
Holland in Berlin.
In het jaar 2007 is weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd
aan het rijke bestaan van shantykoor De Brûskoppen. Op
23, 24 en 25 november vond het eerste meerdaagse optreden van ons koor plaats en wel in de Berliner Messe. Ons koor was gevraagd deze internationale beurs voor watersportbedrijven te komen opvrolijken met onze welbekende sfeervolle muziek.
Vrijdag 23 november was het dan zover, na vele voorbereidingen kon de reis
aanvangen. ’s Morgens om 05.00 uur werden we ingescheept in de buurt
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van de Hege Syl. Om 05.15 uur werden de trossen los gesmeten en kon de
lange reis beginnen. Onder volle stoom ging het richting Groningen en na
ongeveer 1,5 uur bereikten we bij Nieuwe schans de grens met Duitsland.
Na drie tussenstops kwamen we om 14.20 uur aan bij de Messe in Berlin.
Ons werd enige tijd gegund om te acclimatiseren maar om 15.30 uur was het
dan zover, het eerste optreden van De Brûskoppen op vreemde bodem. Al
spoedig had men in de gaten dat er iets bijzonders uit Friesland was gearriveerd, het ene fototoestel na het andere kwam tevoorschijn om dit bijzondere
gebeuren op de plaat vast leggen. Om de kelen te sparen voor de avond en
de volgende dag hielden we het om ongeveer 18.00 uur voor gezien. Na een
gezamenlijke maaltijd op de beurs was het tijd om het nachtverblijf in te richten. Ieder had spoedig zijn plekje gevonden waarna we de gelegenheid kregen om de omgeving te verkennen.
Zo belanden we in een café met wel honderd schilderijen aan het plafond en
niet minder vermeldenswaardig een pilsje koste er slechts € 0,90.
De zaterdag was ook weer een druk bezette dag. Na een opfrissertje en het
ontbijt gingen we om 10.00 uur naar de beurs. Deze dag hebben we ongeveer 10 korte optredens verzorgd. Dat onze optredens bij de standhouders in
goede aarde viel bleek uit het feit dat men bijzonder royaal was met het uitdelen van een hapje, een drankje en relatiegeschenken. Een hoogtepunt
was het slotoptreden dat ’s middags om vijf uur werd gehouden op het centrale podium. Tijdens dit optreden werd nog eens alles uit de kast gehaald.
De optredens van ons koor hebben ook internationaal de toets der kritiek
goed doorstaan. Dit blijkt wel uit het feit dat tijdens de beurs onderhandelingen zijn gestart voor optredens in Terherne, Düsseldorf, Berlijn, Spanje en
zelfs Moskou. Het restaurant op de beurs was inmiddels gesloten maar geen
nood Ratelband pakte de telefoon en reserveerde voor 29 man bij een Argentijns Steakhouse in de buurt. Een snelle en uitstekende bediening want
na ongeveer vijf kwartier stonden we met een volle maag weer op straat.
Mede door het toedoen van de Brûsbrothers volgde er een excursie naar
onder andere de Brandenburger Tor, Der Rijkstag, Unter den Linden en het
zwaar bewaakte Engelse consulaat. Aan het eind van de avond was er gelegenheid om nog even te genieten van het leven in Berlijn. We belanden weer
in een café in de buurt van de slaapgelegenheid. Woodhouse had zijn accordeon meegenomen en er werd (voorzover het nog kon) uit volle borst
meegezongen. Een Duitse cafégast ging met de pet rond voor onze accordeonist. Een oudere heer van Schotse afkomst was enigszins teleurgesteld
omdat hij geen cd van ons koor kon kopen. Hij was echter wel zo sportief om
€ 20,00 in de clubkas te storten.
De avond was lang en de nacht tekort. Het lag in de planning om zondagsochtends om 09.30 uur weer huiswaarts te keren maar om 09.15 uur had
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een ieder zijn plekje al ingenomen. De roerganger had er aardig de sokken
in. Tijdens de terugreis uiteraard een nabespreking over wat een ieder had
beleefd. Om ongeveer 18.00 uur bereikten we de veilige haven van ons vertrouwde dorp. Een geweldige ervaring rijker en de algemene conclusie was
“het smaakt naar meer”.
Een ander hoogtepunt is de jaarvergadering van De Bûskoppen. Op woensdag 19 december was het weer zover. Tijdens de algemene plichtplegingen
was er voor het eerst in het bestaan van De Brûskoppen een verkiezing van
nieuwe leden voor het bestuur. De gebroeders Folkert en Rinus de Schiffart
hebben om verschillende redenen gemeend hun bestuursfunctie na tien jaar
trouwe dienst neer te moeten leggen. Het vinden van nieuwe leden voor het
bestuur was geen probleem. We hebben altijd nog een aantal leden die in
het verleden verschillende bestuursfuncties hebben bekleed en zoveel ervaring hebben opgedaan dat zij moeiteloos kunnen instromen. De eer was aan
Willem Jetses zn. en de welbekende Nachtburgemeester om de opgevallen
plaatsen in te vullen. Met algemene stemmen ging de vergadering hiermee
akkoord.
Toen was het woord aan het Geheim Genootschap. Een stelletje wijze oude
heren die buiten het bestuur om het reilen en zeilen van de shantyleden
nauwlettend gade slaan. Zij komen jaarlijks met de benoeming van De Brûskop van het jaar. Maar eerst werd aan Folkert een speld uitgereikt waarmee
hij door het Genootschap is benoemd tot erelid van dit bijzondere koor. Jan
de Vries viel de eer te beurt het jaar 2008 door te gaan als De Brûskop van
het jaar. Uiteraard werd er nog uitvoerig stilgestaan bij het optreden in Berlijn.
Het jaar 2007 was voor onze vereniging een bijzonder jaar. Het tienjarig bestaan, de eerste bestuursverkiezing, het optreden in Berlijn en zo kan ik nog
vele hoogtepunten opnoemen. We sluiten het jaar 2007 af en hopen dat
2008 even zoveel plezier mag brengen als het afgelopen jaar.
e

Uw schrijver 1 klas Jan Maat.

Vermist: trainingsjack
Maandag 10 december was de eerste zaaltraining in Sybrandabuorren van
17.00-18.00 uur. Toen ik terugkwam was mijn trainingsjack (maat S) weg.
Wie geeft die per ongeluk meegenomen? V.V. Scharnegoutum ’70. Graag
terugbezorgen bij: Sven Kalsbeek, It String 18, Scharnegoutum. Tel. 415328
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Stiet foar jo klear om it hiele jier troch jo gearkomsten,
bedriuwsfeesten, resepsjes, brulloften en famyljefeestjes
alhiel te fersoargjen.

Oant sjen!

Een oude naam met een eigentijds karakter:
- zalenverhuur annex bar--biljart
– sfeervol ingericht

BAR GEOPEND:
Maandag t/m donderdag van 19.30 tot 24.00 uur.
Vrijdag van 20.00 tot 01.00 uur –
zaterdag van 16.00 tot 24.00 uur.

SNACK AFHAAL
Maandag t/m donderdag vanaf 19.00 tot 24.00 uur
Vrijdag vanaf 17.30 tot 24.00 uur
Zaterdag vanaf 16.00 tot 19.30 uur
Beheerder: tel. 0515 - -413836

HET DORPSHUIS “ELIM” IS ER OOK VOOR U!
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL
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Vredesmissie
“Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen”, als ik deze tekst zing of
hoor zingen, bekruipt mij altijd het gevoel van:”Wíé heeft dit bedacht? ”Wat
had diegene voor ogen om deze woorden op te nemen in een kerstlied?
Vrede op aarde is een utopie! Mijn en dijn, al decennia lang wordt er op grote
en kleine schaal over gevochten. Wat nou, vrede op aarde; leg de lat niet zo
hoog. Zorg eerst maar voor vrede in jezelf en de mensen om je heen. Begin
klein en als je daar in vrede kunt leven, breid je vredelievende plannen dan
uit.
Er zijn ook mensen die hebben van het handhaven van vrede hun beroep
gemaakt. Het helpen van volken, die in oorlog leven zoals in Uruzgan, doet
mijn buurjongen Remco. Op 17 jarige leeftijd ging hij bij de luchtmobile brigade en behaalde binnen een half jaar de rode baret. Er werd getraind op
doorzettingsvermogen en daadkracht in Schaarsbergen. Hij ging daarna bij
het dertiende bataljon regiment stoottroepen “Prins Bernhard”.
Het bataljon bestaat uit 300 á 400 man in de leeftijd van 17 tot aan het pensioen. Je kunt opklimmen in rang en ouderen zitten meestal in de staf. Remco werd anti-tankschutter in de infanteriegroep. Heeft ook wel eens de commandant vervangen en gaf dan leiding aan 8 man. In Irak zat hij van juni tot
december 2004 en was daar de tweede man. Het was zijn eerste buitenlandse trip als verkenner/boordschutter. Nu is hij net terug uit Uruzgan, begin
december en in de tussenliggende jaren werd er getraind in het buitenland.
Je moet goed op elkaar ingespeeld raken en bent bezig met basis militaire
zaken. Hoe reageer ik in stresssituaties? Uitzending is het leukst; veel leuker
dan oefenen op de hei. De allergrootste dreiging is de bermbom, want eerst
kon je met een metaaldetector deze lokaliseren, maar nu zijn ze van plastik
gemaakt en bijna niet te vinden.
Remco’s tweede buitenlandse trip was naar Uruzgan van juni tot december
2007. Maar hij kwam eerder terug, omdat een antitankraket zijn terreinwagen
in augustus beschoot. Ondanks dat deze gepantserd was gingen de scherven van de raket er toch doorheen. “Dit is het dan”, dacht hij en probeerde uit
alle macht het bloeden te stelpen. Allemaal rook, de geur van bloed, geschreeuw en afketsende kogels. Achteruit gereden, een Amerikaans medisch team werd opgeroepen en per helikopter werd Remco naar het kamp
gebracht. Daar werd hij direct geopereerd en na drie dagen werd hij naar
huis gevlogen. In het militaire hospitaal in Utrecht werd hij onderzocht en
kwam hij weer aan in Scharnegoutum. Een paar keer per week voor controle
terug en nu na vier maanden zijn de wonden op zijn benen aardig hersteld.
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Gewond in augustus, maar hij wilde terug naar de groep. Toen hij dan ook
voldoende hersteld was vloog hij weer naar zijn maten in Uruzgan. Hij wilde
laten zien dat het weer goed met hem ging en deze missie met hen afsluiten.
Na de missie vliegen ze via Kreta, waar ze op adem komen en gesprekken
voeren met elkaar en psychologen. Daarna vliegen ze pas naar Nederland.
Het leven in het kamp is als in een klein dorp. Er is een café waar je draadloos kunt internetten, je kunt er fitnessen en voetballen. In het veld leven ze
veel minder comfortabel. Slapen in de open lucht en om beurten wachtlopen.
Een zwaar en indrukwekkend bestaan, vind ik. “Wat nou als je niet fit bent,
want je aandacht kan niet verslappen. Overal loert het gevaar en als je niet
oplet, kan je hele team in de val lopen”. “De mannen in de groep zijn als
broers voor je, zegt Remco, je moet altijd eerlijk zijn in het belang van de
groep! Als er dus wat is, moet je dat zeggen, maar omdat we zo intensief
met elkaar werken heb je dat snel genoeg door”.
Remco’s ouders zijn wel aardig wat gewent, want hij heeft wel vaker wat. Bij
een oefening parachutespringen kneusde hij zijn rugwervels en op survival in
Duitsland sneed hij bijna zijn vinger af. Overleven in de sneeuw en opgejaagd door honden en helikopters sneed hij zijn pees door tot op het bot. Na
één uur belde hij bij een boerderij aan, want het bloedden was niet te stelpen. Hij werd direct vervoerd naar een ziekenhuis en geopereerd.
Het is zijn leven en ogenschijnlijk maakt het hem niet uit dat het leven tijdens
een uitzending heel anders is als het leven in Nederland. Mensen die zich
druk maken over wat we gaan eten met de kerst. Overleven, nieuw leven;
dát vieren we met de kerst. Niet vrede op aarde en een gestrest driegangen
kerstmenu, zolang er nog wordt gevochten en er nog mensen dood gaan van
de honger. Remco levert zijn bijdrage aan vrede op aarde; dát is zijn leven!
Gelland Strikwerda-de Jong
N.B. Remco wil iedereen bedanken die aan hem heeft gedacht toen hij gewond thuis was.

Wij wensen u een gelukkig, voorspoedig en
ondernemend 2008 toe!
Ondernemersvereniging Scharnegoutum
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Kerkdiensten januari
06 jan. 09.30 uur
13 jan. 09.30 uur
20 jan. 09.30 uur
19.30 uur
27 jan. 09.30 uur

Ds. A.v.d. Maas
Ds. J. Majoor, Sneek
Ds. A. v.d. Maas
Ds. A. v.d. Maas

Doopzondag
Jong en oud
Anders vieren
Heilig avondmaal

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand januari jarig.
01 jan. Lars Hofman
03 jan. Jildou Kampstra
04 jan. Ruben v.d. Bijl
04 jan. Martina Hoks
08 jan. Teun de Vries
08 jan. Marrit Reinink
08 jan. Jessica Visser
09 jan. Wessel Bleeker
10 jan. Roald Akkerman
10 jan. Chiara Pommer
10 jan. Esmée Jansen

13 jan. Ilse Marije Sypersma
14 jan. Mirthe Siemensma
18 jan. Imme Rijk
20 jan. Vera Wijnja
20 jan. Emma Koopmans
21 jan. Adrie Visser
29 jan. Bas v.d. Heide
30 jan. Celine Cats
31 jan. Marijn Komdeur
31 jan. Michel Beukens

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 omropper@home.nl

Mevrouw T. Plantinga-Bijlsma,
Tsj. Claeszstrjitte 2,
wenst alle dorpsgenoten een gezond
en voorspoedig 2008
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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 december
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL
dddddddddddddddddddddddddddd

05 jan. Disco
06 jan. Koffie drinken na dienst
07 jan. Kerkrentmeesters
08 jan. Dorpsbelang
09 jan. Koersbal ; Beleggersclub
10 jan. Biljarttoernooi
11 jan. Biljarttoernooi ; Wielerver. Snits
12 jan.Biljarttoernooi
14 jan. Alg Bestuur Elim
15 jan. Wees een zegen ; Rallyclub ; Dorpsbelang
16 jan. B.H.V. ; Z.W.O. ; Shantykoor
17 jan. B.H.V. ; Toneel
18 jan. Receptie
19 jan. Disco ; Jeugd damtoernooi
20 jan. Nieuwjaars concert Excelsior
23 jan. Koersbal ; B.H.V ; Diakonie
24 jan. Passage
25 jan. Klaverjassen ; Jaarverg. Oranjevereniging
26 jan. Afscheid Anna v/d Maas
28 jan. Kerkenraad
29 jan. Wees een zegen
30 jan. Kaartenclub
31 jan. Toneel

Kaartverkoop oud en nieuw in de bar!!!!!!!!!!!
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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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