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Omropperkes
Nije ynwenners fan Fryslân krije in wolkomstpakket mei û.o. in Fryske Suske
en Wiske, in cd-rom mei in kursus Frysk en in Tryater-teaterbon. Sa kinne
nije Friezen yn ‘e kunde komme mei de Fryske taal en kultuer.
Alle nije âlden krije op it gemeentehûs in rêchsekje as se harren poppe oanjouwe. It rêchsekje is in taaltaske om dêrmei mear oandacht te jaan oan it
Frysk as memmetaal. Yn it taske sitte Fryske sokjes, in slabke, in Tomkeboekje en in CD mei Fryske berneferskes.
Om nij ynkommen Skearnegoutumers wat yn ‘e mjitte te kommen soe soks
mooglik ek wat wêze kinne foar Doarpsbelang. Nijkommers wolkom hjitte
mei bygelyks in jier lidmaatskip fan Doarpsbelang, in útprinte ferzje fan de
takomstfisy fan Skearnegoutum en in kaartsje foar in toanielútfiering fan krite
It Pompeblêd.
********************
De toanielploech fan It Pompeblêd hat ús koartlyn wer in pear fleurige jûnen
besoarge. Dizze kear mei it stik “Bloody Mary”. In klucht mei njoggen spilers
dy’t him ôfspilet op it cruiseskip “Bloody Mary”. Fan de njoggen spilers stienen fjouwer foar it earst op ‘e planken. Prachtich hoe’t se harren mei elkoar
troch de healwize sitewaasjes hinne sloegen/spilen. It dekor, in neimakke
cruiseskip, moat apart neamd wurde, want dat seach der tige moai út.
*******************
Bothe hoecht gjin argewaasje mear te hawwen oer it fersmoarge keunstobjekt dêr’t er eltse dei lâns rydt. It troch him beskreaune keunstwurk oan de
rykswei nei Snits hat koartlyn in bêste himmelbeurt krigen. Mannen yn in giele auto fan de Provinsje Fryslân hawwe it mei in hegedrukspuit skjinspuite.
Bothe syn stikjes wurde blykber net allinnich yn Skearnegoutum lêzen.
**********************
Echte winters meitsje wy net mear mei. Dy kinne jo allinnich noch belibje yn
in noflike stoel mei in boek mei winterfoto’s fan froeger. ‘Winter in Friesland’
is sa’n boek. It wurdt geregeld oanpriizge yn de krante. Eltse kear wer mei de
moaie foto fan de iensume reedrider op de rjochte feart yn it wite lânskip. Dat
de reedrider ús âld-doarpsgenoat Cor Kooistra is, makket it boek allinnich
mar nijsgjirriger.
*********************
No’t wy it dochs oer âld-Skearnegoutumers hawwe, moat ek de namme fan
Lambertus IJsselstein neamd wurde. Lambertus is kompjûterprogrammeur.
Mei oare frijwilligers fan it projekt OpenStreetMap hat er in frysktalige ferzje
makke fan harren digitale kaart fan Nederlân. Op de kaart stean Fryske
nammen foar stêden, doarpen, wetters en strjitten. Omdat de kaart altyd bet-
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ter kin, wurdt oan belangstellenden frege dêroan mei te wurkjen. Sjoch:
www.openstreetmap.nl.
************************
Jin fersliepe kin grutte gefolgen ha. Bygelyks as dat jo oerkomt op de moarn
dat jo je opjaan kinne foar it rinnen fan de Slachte. As dan blykt dat je te let
binne en it opjaan net mear kin, wolle je wol fan alles dwaan om noch in
startkaart te krijen. Gelokkich is der dan altyd noch it programma Hea fan
Omrop Fryslân as rêding. It hâldt wol yn dat de bêdsêne fan it fersliepen
earst neispile wurde moat foardat de fraach oan alle sjoggers folget: wa kin
my en myn frou oan in kaart helpe foar de Slachtemarathon. As belening
wurdt yn it foarútsicht steld in bosk blommen en in tút fan de frou.
It televyzjeoptreden hat blykber fertuten dien. Lêstendeis waarden de ferslieper en syn frou yn sportyf outfit in ein bûten Skearnegoutum sinjalearre. Dúdlik net foar in sneinskuierke. Wa ‘t de taseine tút en it bosk blommen krigen
hat is net bekend.
ddddddddddddddddddddddddddd

Kindercarnaval en playbackshow.
Zo ondertussen begint men in Sneek ook al op de hoogte te komen van de
geweldige kwaliteiten die er onder onze kinderen in Scharnegoutum zit. Het
gaat hier over de playback kwaliteiten.
Op zaterdagmiddag 26 januari hield carnavals vereniging "de Oeletoeters"
uit Sneek weer haar jaarlijkse kindercarnaval met daaraan gekoppeld de
playbackshow. Om hier een leuke middag van te maken had men de kinderen uitgenodigd die ook op de jaarlijkse Bernekriich een playbackact hadden
laten zien.
Vanuit Scharnegoutum vertrok er die dag een hele caravaan met kinderen
en ouders om er het beste van te maken. Er deden maar liefst 10 acts van
hieruit aan mee. Voor de kinderen was er een leuk programma gemaakt. De
Scharnegoutumer jeugd lieten hen weer van de beste kant zien en dat was
ook te merken aan de vele prijzen die er mee naar huis genomen zijn.
Er werd gestreden in drie leeftijdsgroepen. In de groep 8 tot 11 jaar was er
een 3e prijs voor Nynke Oosterhaven, Iris Sluis en Lianda Bokma met hun
vertolking van "Tante Tante" van Turns 43, de tweede prijs was voor Folkert
de Vries, Coos Kruisinga en Daniel Stolte met hun vertolking van "I dont feel
like dancing" van de Slissor Sisters en de 1e prijs werd gewonnen door Vera
Spitse met haar nummer "Candyman" van Chistine Aquilera.
In de leeftijdsgroep 12 tot 16 jaar was er een 3e prijs voor Monique en Regina Reitsma en Annefloor Hoitinga met hun vertolking van Tina Turners lied
"Proud Mary". De overige prijzen zijn gewonnen door kinderen uit Sneek. Wij
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hebben met z'n allen een hele mooie middag gehad en ik ben dan ook trots
op alle deelnemers uit ons dorp. Hopelijk is er volgend jaar weer net zo'n belangstelling vanuit ons dorp.
Rients Jorna

Gratis af te halen: handbaldoel
Het handbaldoel van de sportzaal - dat ook goed als voetbaldoeltje gebruikt
kan worden - kan nog steeds gratis opgehaald worden. Neem eerst wel even
contact op met Marijke van der Goot, tel. 420474.

Vrijdag 7 maart 2008
Competitie klaverjassen.
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 vrijdagavond 7 maart in de sportkantine.
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13 maart 2008
Damast uit de kast
Doet u nog aan “himmeljen”? Kijk dan of er nog damast in de kast ligt.
Neem dat deze avond mee, want mevr. Weenink uit Sneek weet er veel over
te vertellen.
De bijeenkomst is in in Elim en begint om 19.45 uur.

Programma Kulturele Ried
Wymbritseradiel maart
Zaterdag 1 maart: Irish Stew: Folkgroup
Irish Stew staat al jaren garant voor en gevarieerd programma onvervalste
folkmuziek. Elk optreden van dit kwartet is een waar feest. Irish Stew weet
elke zaal te veroveren! Ierse ballades en pubsongs aangevuld met
seasongs, shanties en eigen werk worden op een geheel eigen wijze ten gehore gebracht: er vol voor gaan en er volop van genieten!
Café De Freonskip Blauwhuis. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50
Woensdag 12 maart: Marianta: Horen, Zien en Proeven.
Horen, Zien en Proeven is een oergezellig culinair muziekprogramma waarbij
alle zinnen uitvoerig gestreeld worden. Het publiek wordt meegevoerd naar
de jaar- en levenscyclus van de Nederlandse traditie door de eeuwen heen.
Het resultaat is een onvergetelijke, feestelijke middag, waarbij het publiek op
vele manieren bij het gebodene wordt betrokken. Beleef de smaak, de klank
en het beeld van de Nederlandse traditie!
Dorpshuis De Mande Nijland. Aanvang 15.00 uur. Toegang € 5,00. Incl
proeverij.
Vrijdag 14 maart. Lezing Judith Koelemeyer.
Het thema van de boekenweek is “de derde leeftijd”. Vanavond is Judith
Koelemeyer uitgenodigd om een lezing te geven, schrijfster van het boek
“Het zwijgen van Maria Zachea”. Haar tweede boek “Anna Boom” gaat over
een 87-jarige oude, maar nog zeer energieke vrouw die heel wat heeft beleefd in haar leven.
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Doopsgezinde kerk (Eegracht 28) IJlst. Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50
incl. kopje koffie (Met bibliotheekpas € 1,00 korting)
Woensdag 26 maart. Tryater: Brân! Brân!
Oer lyts wêze yn in grutte wrâld. It is 1943, earne op it plattelân yn Ingelân.
Sân bern boartsje bûtendoar yn ‘e sinne. Brân! Brân! Giet oer langstme nei
de bernetiid mar ek oer ûnwissens en hoe wreed bern wêze kinne. De bern
begjinne har like wreed te gedragen as folwoeksenen. Bytiden kin dat hiel
werkenber wêze. De bern wurde spile troch folwoeksen akteurs yn kreaze
berneklean. Mar net lytsbernich!
MFC It Harspit Oppenhuizen. Aanvang 20.00 uur. Reserveren via It Harspit
tel. 0515-559666. Toegang € 12,50/€ 11,25/€ 10,00
ddddddddddddddddddddddddddd

Elim klaverjascompetitie
Vrijdag 14 maart

Er worden drie bomen gespeeld en na elke boom is er een rookpauze.
De aanvang is altijd om 20.00 uur in Elim
ddddddddddddddddddddddddddd

Hondenpoep
Elke dag wandel ik even met de kinderwagen, als het weer het toelaat, door
het dorp heen. Heerlijk even, je komt mensen tegen maakt even een praatje
of zegt alleen even gedag.
Alleen word het lekker wandelen je steeds moeilijker gemaakt door alle hondenpoep wat er op de stoepen ligt. Vele mensen klagen hierover maar dat is
het dan ook wel. Tegenwoordig pak ik maar
de straat op bepaalde gedeeltes dan weet ik
tenminste dat ik strontvrij kan lopen. Zelf
hebben we ook een hond maar ik ruim het
wel op!! Ik weet wat voor ergenis het geeft
en bij dat de kinderen nemen het geregeld
mee aan hun schoenen naar binnen, wat de
nodige stank en schoonmaak met zich mee
brengt.
Ik ben het op het moment zo zat te meer omdat het de laatste tijd zelfs gewoon in mijn tuin gebeurt, waar ik straks weer met mijn handen doorheen ga
en dus ook nog voor andere hondenbezitters de behoeftes van hun honden
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kan opruimen. Mensen neem toch eens een zakje of een schepje mee het is
maar een kleine moeite, en onder het mom van, ik ben het vergeten gaat er
ook niet in. Je neemt ook niet alleen een riem mee naar buiten en komt er
even later achter dat je je hond bent vergeten eraan te klikken. Misschien
een tip om standaard dan maar zakjes bij de deur neer te leggen waar je eruit gaat. En vooral meenemen wanneer het donker is, want dan denkt men
vooral ach ze zien het toch niet.
Ik ben bijna zover om de stront netjes voor
de deur neer te gaan leggen bij de deur van
de hondeneigenaren die dit veroorzaken,
want mijn ogen zien genoeg. Diegene die
zich aangesproken voelen zullen veelal ook
wel de veroorzakers zijn. Wel wil ik nog even
vermelden dat er ook veel hondenbezitters
zijn die wel weten hoe het moet en het dan
ook netjes opruimen. Maar ja zoals het altijd
gaat moeten de goeden het met de kwaden beslechten.
vriendelijke groet
Saskia Jonker van It String.
ddddddddddddddddddddddddddd

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Scharnegoutum-Loënga
Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 5 maart 2008, ’s avonds om 20.00 uur in Elim.
Agenda:
1. Opening
2. Notulen en jaarverslag
3. Verslag kascommissie
4. Jaarverslag penningmeester
5. Bestuursverkiezing: aftredend P.P Wester (niet herkiesbaar) door
het bestuur wordt voorgedragen G. Boorsma.
6. Vaststellen jaarlijkse contributie en ledenkorting.
7. Pauze.
8. Inleiding: mevrouw B. Roelofsen over het hospice in Sneek.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
ddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier: zaterdag 1 maart
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“Tsjoch” met Ierse muziek.
Geweldig, fantastisch, wat een prachtige avond, bedankt voor de mooie muziek en het geweldige lekkere eten. Dit zijn zo een paar uitroepen welke wij
na de Tsjochavond op 2 febr. van onze gasten te horen kregen. Ook de muzikanten, Bauke, Campbell en John en de zingende visboer Doede Bleeker
waren na afloop erg enthousiast. We hadden dan ook een fantastisch publiek in de zaal die prachtige, gevoelige en ook humoristische teksten te horen kregen en bovendien dankzij de inspanning van Henk, Roely en Cobie
lekker gegeten hebben. Al met al kijken we terug op een zéér geslaagde
avond.
En dan komt nu alweer de laatste Tsjochavond van dit seizoen in zicht en
wel op vrijdag 4 april a.s. Deze keer echter niet met een buffet maar met een
hapje en een drankje en uiteraard weer fantastische muziek.
Deze keer met duo Eaglefield en Gerard en Compagnie. Duo Eaglefield
bestaat uit broer en zuster Teake en Willeke Greidanus en bestaat al meer
dan 25 jaar. Samen zingen ze country-, gospel-, folk- en easylisteningmuziek, met als begeleiding gitaar en diverse fluiten. Gerard en
compagnie bestaat voor een groot gedeelte uit muzikanten welke ook in andere formaties optreden. Zoals o.a. de groep Kalis. De leden van de groep
zijn Gerard Nijborg solozang, gitaar, 5-snarige banjo Paul IJsseldijk bas,
zang, Lieuwe Koster mandoline, piano, gitaar, zang, Germ Dikland snare
drum, conga's, percussie, gitaar, zang, Edith van der Roest zang, eitjes.
Allen treden op zonder versterking, dus puur en akoestisch.
Het toegangsprijsje voor deze avond bedraagt slechts €.5.- en dat is inclusief
het hapje. We beginnen om 20.30 uur, opgave is deze keer niet nodig.
We rekenen op u 4 april.
A.K. Elim
dddddddddddddddddddddddddddd

Volleybalvereniging
Swette Switters Scharnegoutum

www.swetteswitters.nl
Het seizoen is inmiddels over de helft en we kunnen zeggen dat we tevreden
zijn met de ontwikkelingen van alle teams! Dames 1 staat aan kop in de
promotieklas A en we beginnen stiekem te denken aan het kampioenschap
e
e
voor de 3 divisie. Dames 2 staat op de 4 plaats met 33 punten uit 17 wede
strijden. De nummer 1 is niet meer te achterhalen met 45 punten, maar de 2
plek moet toch haalbaar zijn. Dames 3 traint op donderdagavond en heeft mij
gevraagd een oproep te doen voor ‘gezellige’ (jonge)dames die op donder-
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dagavond om 19:00 uur een keertje vrijblijvend mee willen trainen. Dus kom
langs! De Jeugd A is een jong team die dit seizoen in de regio spelen en
ontzettend veel vooruitgang hebben geboekt! De Jeugd B en Jeugd C spelen
in het rayon en hebben veel lol en staan in de middenmoot. Dan als laatste
maar zeker niet als minste onze 5 miniteams die meedoen aan de circulatievolleybal toernooien. Veel lol en plezier maken staat hier voorop!
OPBRENGST ELIM ACTIE
Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers te vinden achter de bar, de muntverkoop en als uitsmijter tijdens het nieuwjaarsfeest in Elim. Inmiddels is de
gezellige avond van de vrijwilligers geweest en is bekend wie als vrijwilliger
tijdens deze nacht heeft besloten om zijn/haar opbrengst aan de volleybalvereniging te schenken. Dit zijn Cees en Marijke van der Goot, Pieter Jan en
Bea Atsma, Geert Atsma, Betty de Vries, Sibbele Sypersma, Catherina
Kalsbeek, Marianne Luimstra, Brechtsje Posthumus, Gemma Miedema, Erik
Zeilstra en Gerrit Lam. We willen jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en
hopen ook volgend jaar op jullie te kunnen rekenen. De Elim actie heeft totaal Euro 170,00 opgebracht. Dit bedrag is een bijdrage in de aankoop van
nieuwe wedstrijdshirts voor Dames 3!
POIESZ JEUGDSPONSORACTIE
De 3e Jeugdsponsoractie is inmiddels alweer een aantal weken in volle
gang. We zijn druk bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk
jeugdsponsormunten. Want hoe meer jeugdsponsormunten we binnenhalen,
hoe hoger het sponsorbedrag dat na afloop van de actie wordt uitgekeerd!
Ook u kunt ons steunen door zoveel mogelijk sponsorproducten te kopen.
Kijk op onze website www.swetteswitters.nl of in de Poiesz folder voor de
producten waar u extra jeugdsponsormunten bij krijgt.
Steun Swette Switters!!! Bedankt!!!
ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE
Op zaterdagmorgen 22 maart staat onze jeugd van 10:00-12:00
uur voor u klaar bij de Poiesz Supermarkt in Scharnegoutum! Dus
hebt u hulp nodig bij uw boodschappen (inpakken, wegen van de
groente, etc.) dan helpen ze u graag. Natuurlijk hopen we dat u
ook aan ons denk met de jeugdsponsormunten.
SPORTIEF GEZELLIG IN 2008?

Grijp de koe bij de horens en kom eens langs in de sporthal om mee te trainen.
We hebben jeugdteams op A, B, C en mini niveau. Verder spelen onze dae
mesteam vanaf de promotieklas tot en met de 4 klas.
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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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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Jaarvergadering
Vrijdag 7 maart 2008 om 20.00 uur in Elim

Agenda:
11
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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

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

09.30
09.30
19.30
09.30
19.30
09.30
09.30

ds. H. Zijlstra, Creil
HA
ds. S. Cnossen-Hoekzema
ds. H. Postma
ds. C.Nieboer, Beetsterzwaag
ds. G. Pennekamp, Sneek
HA
ds. J.G. Majoor
Paaszondag
ds. Sj. v.d. Zee

Herhaalde oproep
In een vorige doarpsomropper is een oproep gedaan om
mensen te werven, die samen met de gemeentelijke jongerenwerker gaan nadenken over het toekomstige jeugdbeleid
in Scharnegoutum.
In de op te richten werkgroep zal samen met en gesteund
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door de gemeente een nieuwe richting gezocht worden om het jeugdwerk
gestalte te geven.
De doelgroep voor deze werkgroep zijn vooral de ouders van kinderen, die
nu op de basisschool zitten.
In de vorige oproep is ook al duidelijk uiteengezet, dat het niet de bedoeling
is bestaande jeugdvoorzieningen aan te pakken of te veranderen, maar puur
alleen te anticiperen op toekomstige regelgeving.
Op de vorige oproep hebben we geen enkele reactie ontvangen, wat erg
jammer is, omdat de plaats van jeugd in de samenleving een ieder aangaat.
Daarom brengen we dit nog eens onder uw aandacht.
Wij van dorpsbelang Scharnegoutum hopen op belangstellende reacties
vanuit het dorp om een belangrijke stap te zetten om de jeugd een eigen en
aanvaarde plek te geven in ons dorp.
Reacties naar: J. de Vries, M. de Jongstr.13. Tel. 521737.
Namens dorpsbelang
J. de Vries
dddddddddddddddddddddddddddddd

Geslaagd.
Annemarie Jorna is aan de Rijksuniversiteit van Groningen geslaagd voor
haar opleiding Bedrijfskunde. Zij voert de titel Msc BA (Master of Business
Administration) met als specialisatie Change Management.
Annemarie is afkomstig uit Scharnegoutum maar woont thans in Groningen.
Na haar studie HBO (Hotel management) is ze eerst een tijd weggeweest
naar Australië en heeft daarna enkele jaren bij diverse bedrijven gewerkt.
Toch heeft ze weer gekozen voor studie. Ze is thans werkzaam bij Friesland
Food in Leeuwarden.

Oproep: Brenda van der Zee heeft post ontvangen op
het adres Flearduk 16. Zij is daar echter niet bekend. Graag
willen de bewoners op dit adres haar graag deze kaarten overhandigen. Je kan hiervoor contact opnemen met de redactie
van de Doarpsomropper. Telefoonnr. 420459.
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Ferklaaid!
Foar tematydskrift BERN sykje wy foto’s fan bern dy’t ferklaaid binne. Ferklaait dyn dochter har wolrlis op prinseske
of is dyn soan wolris ferklaaid as in piraat? Meitsje der in
foto fan en stjoer him op nei ynfo@heitenmem.nl!
Alle
foto’s
wurde
op
it
foarum
pleatst
fan
www.heitenmem.nl en de moaiste foto’s wurde pleatst yn tematydskrift
BERN!
It tematydskrift BERN ferskynt heal maaie en is fergees te krijen yn boekhannels en biblioteken.

De jaarlijkse “VIOOLTJESACTIE” van de Peuterspeelzaal in Scharnegoutum zal weer gehouden worden op:

Zaterdag 15 Maart ‘08
Tussen 9.30 en 12.30 uur
komen we langs met onze
kleurrijke viooltjes:
5 stuks voor € 2.50
en/of
10 stuks voor € 4.00
Breng het voorjaar in uw tuin en help tegelijkertijd de peuterspeelzaal.
Het ingezamelde geld zal worden besteedt aan de verfrissing van het
interieur in de peuterspeelzaal!

De Martens Cantorij geeft op zondag 16 maart een concert met als titel “
Vanuit de stilte “
Het programma bestaat uit muziek voor de lijdenstijd. Het bevat werken van
Arvo Pärt, John Dowland, Leo Köhlenberg, Frank van Nimwegen, Henk Ba-
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dings, Jan Pieter Sweelinck en Orlando di Lasso. Oud en nieuw in een programma met als verbindend element: muziek voor de passietijd vanuit de
stilte. Muziek, die een mystieke lading heeft en een meditatieve sfeer ademt.
In dit concert worden een aantal variaties toegepast: koor a capella, koor met
strijkkwartet, solostem en kwartet en vocaal dubbelkwartet.
Aan dit programma werkt het Gaudi strijkkwartet mee.
Het concert wordt uitgevoerd in de Martenskerk van Boazum. De aanvang
is 16.00 uur. De toegang is gratis; er is een collecte na afloop.
ddddddddddddddddddddddddd

Titelroasmerk 2008 in Boazum

Op zaterdag 15 en zondag 16 maart is er al weer voor de derde keer een Titelroasmerk bij het Lyts Bûthûs aan de Yndyk 5
in Boazum. Was het de voorgaande jaren ook in Ferwert, nu is het alleen in
Boazum en wel twee dagen.
Het belooft net als de voorgaande jaren weer een prachtige happening te
worden.Er zijn een dertigtal standhouders uitgenodigd. Van meubels tot droge worst en van gerookte paling tot schoonheidsartikelen. Er is van alles. En
natuurlijk bloemen. Heel veel bloemen. Vanaf het parkeerterrein bij straalbedrijf Van der Wal rijdt er weer een paard en wagen en een taxi gratis naar de
Titelroasmerk. Er is bedacht om vanaf het parkeerterrein tot aan de Yndyk
de berm vol te zetten met nep-Titelroazen.
Er zijn allemaal dames (vrijwilligers) en kinderen op school al weken bezig
om deze 10.000 nep-narcissen te maken. Ongelooflijk veel eierdozen worden er voor gebruikt, 10.000 lange prikkers als steel, vouwblaadjes en maar
liefst 20.000 groene rietjes voor de steel. Waarschijnlijk is dit nog niet eerder
gebeurd en daarom hebben we ons aangemeld bij het Guinnessbook of Records.
De merk gaat open om 11.00 uur en duurt beide dagen tot 17.30 uur.
De entree is gratis. Als het weer nu ook een beetje meewerkt dan kan er
niets meer mis gaan.
Tot op 15 of 16 maart aan de Yndyk.

Omdat de namen niet tijdig waren door gegeven aan de redactie van de
Doarpsomropper, hierbij alsnog de namen van de kinderen die in februari
hun verjaardag vierden. Allemaal nog van harte gefliciteerd.
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03 febr. Jerum de Jonge
04 febr. Jan Jansen
04 febr. Eva Anke Sypersma
06 febr. Allard Verheus
11 febr. Welmoed van Egmond
14 febr. Lisa Bendijk
17 febr. Nynke Oosterhaven
18 febr. Niels Kingma
18 febr. Johannes Reiker
19 febr. Femke Boorsma

19 febr. Alyssa Keuning
19 febr. Kees Sinnema
20 febr. Jessica Keuning
20 febr. Sanne Groenveld
20 febr. Hanna Rijk
21 febr. Jonathan-Joël Kroese
21 febr. Yannick Kalteren
23 febr. Jean Kampstra
24 febr. Lianne Jansen

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand maart jarig.
01 maart Esmee Bijlsma
07 maart Anke Kingma
07 maart Iris Beukens
09 maart Marjet v.d. Meeren
10 maart Jesse Faber
11 maart Djura Peterson
12 maart Robin Jansen
13 maart Hessel de Groot
15 maart Femke Visch

16 maart Stefan van Hes
17 maart Jenny Dijkstra
17 maart Thijs Jaarsma
17 maart Dennis bij de Weg
27 maart Benthe Bonnema
27 maart Raoul Kalteren
28 maart Naomi Banning
28 maart Marcel Bakker

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

Vaste activiteiten Elim
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:

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

16

39ste jiergong – nûmer 7

zaterdag:

Maart 2008

2x per maand Disco

Elimagenda voor de maand maart
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL
dddddddddddddddddddddddddddd

03 maart
04 maart
05 maart
06 maart
07 maart
08 maart
10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
18 maart
19 maart
20 maart
22 maart
25 maart
26 maart
28 maart
31 maart

ledenvergadering Skearne Tikkers ; Kerkrentmeesters
Dorpsbelang
Koersbal ; Jeugdclub ; Ledenvergadering uitvaartver.
Ledenverg. Fûgelwachtver. ; Krite ; Info Woningstichting.
B.H.V. ; Jaarverg. Dorpsbelang ; Ledenverg. Rallyclub
DISCO
Ledenvergadering Paardenfokvereniging
Wees een zegen ; Beleggersclub
Paastakken maken ; Z.W.O. ; Shantykoor
Passage ; B.H.V.
B.H.V. ; Paasmiddag ouderen ; Klaverjassen ; Wielerver. Snits
ledenverg.
Schoolschaken finale.
Rallyclub
Koersbal ; Jeugdclub ; Sobere maaltijd kerk
Pastoraleraad
DISCO
Wees een zegen ; Shanty koor
Kaartenclub ; Shanty koor
Familiefeest
B.H.V.

Noteert u alvast 4 april Tsjochavond
Deze keer met een hapje en een drankje

Entree € 5.00
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
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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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