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Snypsnaren
Oan it begjin fan it jier krije wy fan de ôfdieling boargersaken fan de gemeente op fersyk in oersicht fan it ferrin fan it oantal ynwenners fan ús gemeente.
Ek dit jier koene de sifers al gau iepenbier jûn wurde.
Befolkingsgroei sit er de lêste jierren foar de gemeente Wymbritseradiel net
yn. Der waarden in tachtich ynwenners minder teld as in jier lyn. De teller
stiet no op 16.085, 8238 mannen en 7847 froulju, hoewol dizze getallen fansels al wer efterhelle binne.
Yn Skearnegoutum feroare sjoen it oantal ynwenners suver neat; 1661 ynwenners tsjinoer 1664 in jier tebek. Der binne hjir yn 2007 25 poppen berne,
13 jonges en 12 fammen. It oantal sechtichplussers is neffens foarich jier
groeid mei tweintich oant 300 ynwenners. Fan dy 300 binne der 29 tachtich
jier of âlder.
ddddddddddd
De jongerein fan De Keet op it terrein fan Auke van Dijk heart ta in oare âlderdomskategory. Ik skat sa tusken de tweintich en de fiifentweintich. Sy
hawwe it jier 2007 útlet mei karbidsjitten oan de St. Martensdyk, wat goed te
hearren wie. Oan it begjin fan 2008 wienen se samar wer te hearren, ditkear
by Omrop Fryslân. Dat eltse keet net allinnich mar in domme sûpkeet hoecht
te wêzen, woenen de wurdfierders yn dizze reportaazje graach kwyt. It liket
dêr oan de Oergongswei in gesellige boel mei elkoar. Gjin wûnder dat Auke
der wolris even buorket.
ddddddddddd
Fêste prik yn de earste wiken fan it jier is it biljerttoernoai. Dan wurdt yn Elim
striden om wa’t him of har in jier lang de bêste biljetter yn syn of har klasse
e
neame mei. Dit jier wie it al wer de 33 kear. Trije dagen is de grutte seal fan
Elim biljerttimpel foar de hûndert dielnimmers. Trije dagen op de trije tafels it
lûd fan rôljende en ketsende ballen, fan it kriten fan de keu en it sêfte praten
fan it omsittend laach. Mei in echte arbiter, in teller en in scoreboerd foar de
hiele seal. De de Schiffart mannen, mei Yme de Vries soargje der elk jier wer
foar dat it evenemint flot en sûnder problemen ferrint. It is yn in nij jier altyd
wer in moai begjin fan de doarpsaktiviteiten yn doarpshûs Elim.
dddddddddddddd
Op dit plak moat fansels ek it dochs wol wat ûnferwachte fuortgean fan dûmny Anna van der Maas neamd wurde. Nei krapoan sân jier is it de tiid foar
wat oars. Sy wol mei Cathe graach op in ynformele wize yn doarpshûs Elim
ôfskie nimme fan it doarp. Dat sil wêze op sneon 26 jannewaris fan 15.30
oant 17.30 oere. Elkenien mei delkomme.

S.P.
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Zondagmiddag 27 januari 2008.
Snert-maat-klaverjassen
(geldt niet voor competitie) met snert, roggebrood en haring.
Aanvang 14.30 uur in de Kromme Tille.

Vrijdag 8 februari 2008
competitie-Maatklaverjassen.
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
e
e
en de tiende is toch nog €.15,00 aan 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.
Tot ziens op zondagmiddag 27 januari en vrijdagavond 18 februari in de
sportkantine.

Oud papier zaterdag 2 februari
3
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5 februari 2008
Kofjemoarn mei Willem Tjerkstra (9.30 oere )
Willem Tjerkstra út Snits fertelt oer It mystearje fan het wetter

14 februari 2008 Jaarvergadering.
Jaarvergadering met de verslagen van secretaris en penningmeester.
Bestuurswisseling.
Afwisselende avond met zakelijke en ontspannende activiteiten.

Programma Kulturele Ried
Wymbritseradiel februari
Zondag 10 februari
Snein yn Tirns: Christiaan van der Weij & Annemieke Boot.
Christiaan van der Weij werd geboren in Elahuizen en begon op 10-jarige
leeftijd met het bespelen van de altsaxofoon, waarmee hij in 2005 Fries solisten kampioen werd. In 2006 won hij het Prinses Christina Concours. Daarnaast werden hem o.a. de Publieksprijs, de Moderne Muziekprijs en de Prins
Bernhardfonds Wisseltrofee toegekend. In Tirns treedt hij op met pianiste
Annemieke Boot.
Kerk Tirns. Aanvang 15.00 uur. Toegang € 5,-- incl. Kopje koffie.
Woensdag27 februari 2008.
Danny ten Hag & Peter van Dijk: Op Tijd. (Jeugdvoorstelling 4 t/m 9 jaar)
“Op tijd” is een luchtige toneelvoorstelling voor dromers en hoogvliegers.
Opa en kleinzoon Wipstaart beleven spannende avonturen in grootmoeders
klok. Wipstaart wil maar één ding van opa, samen vliegen. Want opa was
vroeger piloot. Maar dat was vroeger en wat geweest is is geweest... Totdat
Wipstaart de pilotenjas van opa vindt.
Mienskipshûs IJlst. Aanvang 14.00 uur. Toegang € 3,50.
Langs deze weg willen mijn vrouw en ik graag iedereen bedanken voor de
vele kaarten en belangstelling, die ik heb ontvangen tijdens mijn periode van
ziek zijn.
G. van Dijk en B. Dan Dijk-Punter
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Doede Bleeker en Swart Wyt
in Elim op 2 februari
Na de succesvolle Tsjoch-avonden van vorig seizoen zijn wij op 26 oktober
weer gestart met de eerste Tsjoch-avond. Evenals vorig jaar was het de bedoeling dit weer te doen met een warm en koud buffet. Waar het echter aan
lag weten we niet, of het aan de onbekendheid van de artiesten lag of dat het
op de verkeerdedag gepland was, de animo was niet erg groot. Er kwamen
slechts 6 mensen opdagen en daarvan kwam er maar één uit Scharnegoutum.
Toch gaan we er in het nieuwe jaar met frisse moed mee door, gewoon omdat we het leuk vinden en omdat we weten dat er toch wel een groot aantal
mensen zijn die het leuk vinden zo’n zorgeloze avond mee te maken.
Lekkere muziek en lekker eten is toch een ideale kombinatie nietwaar?
Op zaterdag 2 februari is de eerstvolgende Tsjoch-avond met muziek en
een warm en koud buffet waar u / jij zich nu al voor op kunt geven.
De muziek zal op deze avond verzorgd worden door Doede Bleeker en
Swart Wyt, bestaande uit Bauke vd Woude, Campbell Forbes en good old,
John Eskes. De laatsten wilden graag nog eens naar ons dorp komen omdat
ze het hartstikke leuk vinden te spelen voor een luisterend publiek. En dat
verdienen deze artiesten ook, in maart is de cd “Swart Wyt” door de heren
gepresenteerd en hierop staan naast een aantal zeer humoristische teksten
ook enige zeer gevoelige liedjes. Een prachtige cd die dan ook direct tot cd
fan ’e wike bij Omrop Fryslân benoemd werd.
Ook de cd “Omarmd op Texel” welke deze zomer door Doede Bleeker gepresenteerd werd is zeer positief ontvangen o.a. ook als cd fan ’e wike. De
meest mensen zullen aan “Switsokken” denken als het over de muziek van
Doede gaat maar de muzikant zelf wil graag van dit imago af. Eerder is hem
dit al gelukt met de cd “Mingde gefoelens” en nu met deze laatste productie
heeft Doede bewezen dat hij zeer goed thuis is in de wat serieuzere teksten.
Natuurlijk komt de humor ook zo nu en dan om de hoek in bv. een lied als
“de ideale skoansoan” maar Doede verdient het om voor een luisterend publiek te spelen en dus geven wij hem graag de gelegenheid om dat hier in
Elim op 2 februari te doen.
Wij garanderen u een avond inherent aan het leven, dus met een lach en
een traan. En dit geval ook nog met een gevulde maag. Wat wil een mens
nog meer, nietwaar?
Evenals de voorgaande avonden zal er weer afwisselend muziek gemaakt
en gegeten worden en dat laatste is in vertrouwde handen bij Henk en Roelie.
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De prijs voor deze avond bedraagt €.22,50 per persoon, inclusief de toegangsprijs. De avond begint om 19.30 uur.
Omdat deelname aan deze avond ook nu beperkt is is het beslist noodzakelijk dat u zich z.s.m. opgeeft bij Roelie Westerhof, tel 413836.
En om teleurstelling te voorkomen!
Wees er snel bij want vol is vol!!!
A.K. Elim
dddddddddddddddddddddddddd

De toanielploech “it Pompeblêd” spilet op freed 15 en sneon 16 febrewaris
it stik:

“BLOODY MARY”
In klucht yn trije bedriuwen.
Oanfang: 20.00 oere yn Elim.
Ynhâld fan it stik:
As kaptein Rein en syn stjoerman Brant har âlde frachtskip de “Bloody
Mary”,omboud litten ha ta in cruiseskip, tinke se dat se op dy manier fluch in
soad jild fertsjinje kinne. De “Bloody Mary” sil in cruise meitsje lâns de
moaiste plakjes fan de Midslânske see. Mar op it lêste momint, springt der in
ferstekkeling oan board. As se dy pas op folle see ûntdekke en hearre
werom ‘t er op ‘e flecht is, beseffe se dat se gjin inkele havenstêd mear
oandwaan kinne. Dan binne der de nedige swierrichheden mei de
passazjiers. Hessel Feitsma, dy’t stikem in plezierreiske mei syn
sekretaresse, Elske Hietkamp, makket, komt der achter dat syn frou ek oan
board is. Dan ha ja it krekt troude stel, Doede Gjaltema en syn keken wyfke
Geeske, dy’t de breidssuite reservearre ha. Gretha Stoet, in eksintrike
keunstskilderes, hat in eachje op ‘e kaptein. As dan blykt dat it skip sa lek is
as in traaljekoer, dan komt it wiere aard fan sommigen ynienen boppe wetter.
Konsternaasje rûnom!
Persoanen:
Rein
kaptein
Brant
stjoerman
Passazjiers:
Hessel Feitsma
sakeman
Sofia van Fraeijenhoven
syn frou, pseudonym foar Sjoerdsje Feitsma
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: Jurjen v.d. Wal
: Douwe Hoekstra
: Freerk Bokma
: Tini Wester
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Elske Hietkamp
Doede Gjaltema
Geeske Gjaltema
Gretha Stoet
Frâns
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sekretaresse fan Hessel
krekt troud
syn frou
keunstskilderes
ferstekling

: Christine Corbee
: Eelke Wierda
: Emmy Wijbenga
: Ytsje Stiensma
: Cornelis Punter

Regisseur: Thomas Bijsma
Ynstekster: Gerlofke Beukens
Der is dit jier gjin foarferkeap.
De entree is foar : leden
€ 3.00
: net leden € 8.00
Ut namme fan it bestjoer winskje ik jim allegear in noflike toanieljûn ta.
Agnes
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Volleybalvereniging
Swette Switters Scharnegoutum
www.swetteswitters.nl

Boodschappen doen en tegelijkertijd onze vereniging steunen?
Dat kan!

Dit jaar doet Swette Switters ook mee met de Poiesz Jeugdsponsoractie.
Van 28 januari tot en met 22 maart 2008 wordt deze actie o.a. in het filiaal in
Scharnegoutum gehouden. Wanneer u één van de geselecteerde sponsorproducten koopt, ontvangt u bij uw boodschappen een jeugddukaat.
Wij vragen u deze jeugddukaten in de spaarkoker van de Swette Switters te
gooien!
Daarmee steunt u de jeugdafdeling van onze volleybalvereniging.
Hoe meer jeugddukaten we ontvangen, hoe meer sponsorgeld voor onze
jeugd wordt uitgekeerd. Elke week zijn er bovendien sponsorproducten in de
aanbieding. Dus grijp uw voordeel én steun de jeugd van volleybalvereniging
Swette Switters!
Ook het goede voornemen om meer te gaan bewegen?
Grijp de koe bij de horens en kom eens langs in de sporthal om mee te trainen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ledenadministratie op
telefoonnummer 0515-420931 of kijk op www.swetteswitters.nl voor informatie over de teams.
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De volleybalwedstrijden van onze teams in februari 2008
vrijdag, 1 februari 2008
Dames 3

20:45

Swette Switters D3 – Wisky D3

Scharnegoutum

zaterdag, 2 februari 2008
Jeugd C

12:30

O.T.I.B. C2 – Swette Switters C1 Mix

Jeugd A

13:00

Stânfries (IJ) A1 – Swette Switters A1 Ylst

Nijland

Jeugd B

18:15

SST B1 – Swette Switters B1

Tzummarum

Dames 2

19:00

CoVos D3 - Swette Switters D2

Oosterend

Dames 1

19:00

CoVos D1 - Swette Switters D1

Oosterend

zaterdag, 9 februari 2008
Dames 1

17:00

P.Z.H. D1 - Swette Switters D1

Sportstad Heerenveen

Jeugd A

19:00

Ut Top A1 - Swette Switters A1

Urk

Dames 2

20:30

CoVos D6 - Swette Switters D2

Oosterend

vrijdag, 15 februari 2008
Dames 3

19:15

Far Ut D1 - Swette Switters D3

Hommerts

zaterdag, 16 februari 2008
Jeugd C

17:00

VVH C1 mix - Swette Switters C1 Mix

Harlingen

Jeugd B

17:00

Swette Switters B1 – Stasko B1

Scharnegutum

Dames 1

19:00

Swette Switters D1 Thuishotel/DBS D2

Scharnegoutum

Dames 2

21:00

CoVos D5 - Swette Switters D2

Oosterend

Elim klaverjassen
Vrijdag 22 februari
Er worden drie bomen gespeeld en na elke boom is er een rookpauze.
De aanvang is altijd om 20.00 uur in Elim
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Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Scharnegoutum-Loënga
Attentie...................................Attentie...........................Attentie
Op woensdag 5 maart a.s. houdt onze uitvaartvereniging haar jaarlijkse
ledenvergadering.
Aan de orde komen de gebruikelijke agendapunten zoals: jaarverslagen - financiën enz.
Na de pauze hebben we een spreker van het HOSPICE uit Sneek uitgenodigd om ons hierover iets te vertellen. Het Hospice is een plaats waar terminale patienten hun laatste levensfase kunnen doorbrengen.
Onze uitgebreide agenda kunt u in de volgende Doarpsomropper lezen.
Namens het bestuur en voor verdere inlichtingen: P.P. Wester.
tel. 0515-417910
dddddddddddddddddddddddddddd

Kaatsvereniging
De Lytse Stuit
28 januari is het zover! De Jeugdsponsoractie van
Poiesz Supermarkten gaat dan van start. Ook K.V. De
Lytse Stuit mag dit jaar meedoen aan deze actie.
Natuurlijk hoopt het jeugdbestuur op de steun van alle
leden en kaatsliefhebbers.....
GOOI DE DUKATEN IN DE KOKER VAN 'DE LYTSE STUIT'!!!!!!!
Met het sponsorbedrag kunnen we extra materiaal aanschaffen, activiteiten
en trainingen organiseren die onze (en toekomstige)jeugdleden extra kunnen stimuleren en ontwikkelen.
Voor onze jeugdleden hebben wij een speciale actie op touw gezet.
Wie voor 19 februari de meeste dukaten weet in de leveren bij de bestuursleden Djoeke (St. Martensdyk 8) of Jouke (Fleardyk 25) maakt kans op de
Lytse Stuit prijs! Een 2e kans is er na 19 februari. Lever dan opnieuw zoveel
mogelijk dukaten in voor 20 maart, en wie weet win je dan alsnog de prijs.
Het jeugdbestuur
dddddddddddddddddddddddddddddd
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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
10
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Berichtje van Doarpsbelang
Na een paar keer een oproepje te hebben geplaatst in de
Doarpsomropper is het toch gelukt.
Dhr. S. Cnossen en dhr. H. Bos hebben zich aangemeld als bestuurslid. Geweldig, zo zie je maar weer, de aanhouder wint. Op de jaarvergadering van 07-03-2008 a.s. zullen zij officieel benoemd worden. (Zie de
agenda elders in deze omropper).
Van de gemeente hebben wij bericht ontvangen over de aanleg van de ligplaatsen voor bootjes. Zoals eerder gemeld, zouden er aanlegplaatsen komen in het plan De Zwette en aan de Tsj. Claeszstrjitte. Helaas ontvingen wij
bericht van de gemeente, dat de plaatsen aan de Tsj. Claeszstrjitte niet uitvoerbaar zijn, omdat daar geen walbeschoeiing aanwezig is.
De plaatsen in het plan de Zwette worden toegewezen, zodra de gemeente
de aanlegringen en paaltjes geplaatst heeft. Wanneer u zich hiervoor hebt
opgegeven, krijgt u hier bericht over.
Voor wat betreft de te realiseren natuurprojecten verwijs ik u opnieuw naar
de jaarvergadering. Dhr. Sietse Holtrop zal hierover dan een presentatie
houden, zodat iedereen weer op de hoogte is.
Ook de voortgang van de plannen rondom de zgn. Brede School zullen dan
toegelicht worden en wel door dhr. Peter Huls.
Op onze oproep voor mensen die mee willen denken over het toekomstige
beleid aangaande de jongeren in ons dorp, hebben wij nog geen reactie gekregen. Bij deze dus nog een keer, denk mee, geef u op. Ook voor meewerken aan de website www.skearnegoutum.nl kunt u zich opgeven.
Op de jaarvergadering hopen wij u allen te kunnen ontmoeten. Er komen interessante zaken aan de orde, reden genoeg om op 07-03-2008 in grote getale te komen.
Met vr.gr.
Namens Doarpsbelang,
Jelly v.d. Zwan, Tel. 416846.

Let op: Wij gaan een weekendje weg: kopij voor de volgende omropper moet uiterlijk 22 februari voor 19.00 uur binnen
zijn. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan dan helaas niet meer
geplaatst worden.

Aaltje Sprik
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Jaarvergadering
Vrijdag 7 maart 2008
20.00 uur in Elim

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslagen
- jaarvergadering 8 maart 2007
- jaarverslag secretaresse en penningmeester
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaa : Jitze de Vries
Aftredend en herkiesbaar
: Johan Ypma
Het bestuur draagt voor
: Simon Cnossen, Lange Achte
22, Scharnegoutum
: Henk Bos, St. Martensdyk 39,
Scharnegoutum
5. Verslag voortgang plannen Brede School/Elim door Peter Huls
6. PAUZE
7. Presentatie Natuurproject door Sietse Holtrop. Dit voorjaar
gaan de graafwerkzaamheden van Noord en Zuid van start.
Aan de orde komt: ontsluiting van de gebieden en de inrichting, alsmede het onderhoud op de lange termijn en de educatiemogelijkheden voor de school van Scharnegoutum.
8. Rondvraag
9. Sluiting
Wij rekenen op uw komst, ook uw mening telt!
Bestuur Dorpsbelangen
Scharnegoutum-Loënga
www.skearnegoutum.nl
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Sponsor de ‘Jesband.nl’ !
Het Jeugdkorps van Christelijke Muziekvereniging Excelsior doet dit jaar
mee aan de jeugdsponsoractie van supermarkt Poiesz! Deze jeugdsponsoractie loopt van 28 januari t/m 22 maart 2008.
Als u in deze periode boodschappen doet bij Poiesz, krijgt u sponsormunten.
Wij vragen u om deze in de spaarbuis van Jesband.nl te gooien. Het jeugdkorps kan uw sponsoring goed gebruiken, want er komen elk jaar meer leden
bij die ook een instrument nodig hebben. Het jeugdkorps zal binnenkort ook
een optreden verzorgen bij Poiesz Scharnegoutum. We weten nog niet wanneer dat zal zijn, dus wees voorbereid!
Kortom, koop al uw boodschappen bij Poiesz en gooi de sponsormunten in
de Jesband.nl spaarbuis!
ddddddddddddddddddddddddddddd

Promotie oud-Scharnegoutumer

Voor de familie Boorsma zal 18 januari 2008 een
dag blijven om te onthouden. Vooral Johannes
en Alie zullen die datum niet snel vergeten, omdat zij erbij
waren dat hun zoon André op die dag aan de Universiteit
van Amsterdam zijn academisch proefschrift verdedigde om
daarmee de graad van doctor te verkrijgen.
André Boorsma (1967) is de jongste van de vijf kinderen
van Johannes en Alie Boorsma. Hij werd geboren in Kubaard, waar het gezin Boorsma toen woonde. Hij groeide op
in Scharnegoutum en ging naar de Mavo in Sneek, waarna hij de laboratoriumschool in Leeuwarden volgde, het begin van de studierichting die hem
tenslotte de doctorstitel zou opleveren. Via de Hogere Laboratoriumschool in
Groningen kwam hij in Amsterdam terecht, waar hij aan de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA veertien jaar geleden zijn passie voor wetenschap ontdekte. Dat betekende het begin van
zijn promotiestudie.
Het proefschrift handelt over een onderwerp uit het vakgebied van de moleculaire microbiologie. De inhoud van de verhandeling gaat een leek ver boven de pet, bovendien is de taal Engels. Bij de onderzoeken, die deel uitmaken van het studieonderwerp, zijn bakkersgistcellen gebruikt omdat die qua
opmaak lijken op menselijke cellen. Maar ze zijn veel gemakkelijker te kweken dan menselijke cellen en het DNA is relatief eenvoudig te manipuleren.
Het onderzoek richt zich erop hoe genen d.m.v. transcriptie te vertalen zijn in
werkzame eiwitten. Daar is echter weinig mee gezegd. Johannes Boorsma
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helpt: ”It komt er leau’k sa’n bytsje op del dat DNA-stringen oerset wurde yn
kompjûtertaal”.
De uitreiking van de bul vond plaats in de aula van de Universiteit van Amsterdam, de Agnietenkapel. Of de openbare verdediging van het proefschrift
voor de buitenstaander nog enige verheldering heeft opgeleverd valt te betwijfelen. Dat zal de familie Boorsma echter een zorg zijn. Na afloop volgde een receptie en een
familiefeest met in hun midden een trotse heit en mem.
S.P.

Kerkdiensten februari
03 febr. 09.30 uur
19.30 uur
06 febr. 19.30 uur
10 febr. 09.30 uur
17 febr. 09.30 uur
24 febr. 09.30 uur

Mw. C.de Boer-Bergstra
Ds. A.v.d.Maas
Mw. S. Boorsma
Ds. J. de Groot, Harlingen
Dhr. B. de Boer, Nijland

Fryske Tsjinst
Zangdienst
Aswoensdag
1ste zondag 40 dagentijd
2de zondag 40 dagentijd
3de zondag 40 dagentijd

OUD GELD is
GOED GELD
waard!
Heeft U ook nog ergens oud Nederlands of buitenlands geld in een verborgen hoekje of jaszak gevonden? En
weet u niet wat u daarmee moet doen? U kunt het natuurlijjk bij het afval in
de container doen, maar beter is: U kunt er een goed doel mee steunen! Het
Diabetes Fonds Nederland ziet kans om dit geld om te wisselen, zodat het
gebruikt kan worden voor wetenschappelijke onderzoeken.
U kunt het geld gratis opsturen naar Diabetes Fonds, antwoordnummer
1117, 3800 WB Amersfoort. Of u brengt het bij ondergetekende, dan stuur ik
het op: Zwaaantje IJsselstein, it String 31, Scharnegoutum
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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 februari
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL
dddddddddddddddddddddddddddd

01 febr. Vrijwilliggersavond
02 febr. Tsjochavond
05 febr. Koffiemorgen Passage
06 febr. Koersbal
08 febr. Wielersver. Snits
09 febr. Disco
11 febr. Moderamen ; Beleggersclub
12 febr. Wees een Zegen
13 febr. Shantykoor
14 febr. Passage
15 febr. Toneeluitvoering Krite ; Rallyclub
16 febr. Toneeluitvoering Krite
19 febr. Rallyclub
20 febr. Koersbal
21 febr. B.H.V. ; Gemeenteavond
22 febr. Klaverjassen
23 febr. Damtoernooi ; Disco
26 febr. Wees een Zegen ; Dorpsbelang
27 febr. Kaartenclub ; Shantykoor

Let op: Wij gaan een weekendje weg: kopij voor de volgende omropper moet uiterlijk 22 februari voor 19.00 uur binnen
zijn. Kopij die te laat wordt ingeleverd kan dan helaas niet meer
geplaatst worden.

Aaltje Sprik
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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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