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Doarpsbelangen
Skearnegoutum-Loaiingea
Verslag jaarvergadering gehouden op vrijdag 7 maart 2008.
Hierbij een beknopt verslag van de jaarvergadering van
dorpsbelang.
Op vrijdagavond 7 maart j.l. konden we maar liefst 41 belangstellenden welkom heten. Een prachtig aantal.
Naast de huishoudelijke zaken zoals het jaarverslag van de secretaresse en
de penningmeester kwamen er tal van zaken aan de orde.
Bestuursverkiezing: Dhr. S. Cnossen en dhr. H. Bos werden als bestuurslid
gekozen. Afscheid werd er genomen van dhr. J. de Vries. De penningmeester, dhr. J. Ypma heeft nog een periode bijgetekend.
Brede School/Elim: dhr. P. Huls legde alle aanwezigen uit, hoe de stand
van zaken omtrent het onderzoek naar een zgn. Brede School tot stand is
gekomen en hoe het nu vordert. I.v.m. te weinig uitbreidingsmogelijkheden
van de bestaande school en Elim wordt nu bekeken of er een mogelijkheid
bestaat om een multifunctioneel gebouw te realiseren, waarin o.a. de school,
het dorpshuis en de peuterspeelzaal gevestigd kunnen worden. Het onderzoek hiernaar is in volle gang. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen
werkgroep is hier druk mee bezig.
Natuurproject: Dhr. S. Holtrop gaf na de pauze een presentatie over het Natuurproject. Ieders geheugen werd weer even opgefrist, want hoe zat het ook
al weer met dat Natuurproject?
Zoals u wellicht gezien heeft, is men intussen begonnen met de werkzaamheden. De werkgroep is nu bezig om het beheer van deze projecten handen
en voeten te geven. De stukken natuur moeten straks nl. ook onderhouden
worden. Over het beheer hiervan wordt nog volop nagedacht. Uit reacties uit
de zaal kwam duidelijk naar voren, dat de inwoners van Scharnegoutum behoefte hebben aan meer info over het project, dit ondanks de inloopavond
die hierover gehouden is. De werkgroep zal trachten om op diverse manieren het project meer onder de aandacht te brengen.
Voor wat betreft de rondvraag werden er over diverse zaken nog vragen gesteld of opmerkingen gemaakt, waarna de voorzitter de vergadering sloot.
Met vriendelijke groet,
Jelly v.d. Zwan, secretaresse
doarpsbelang
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Jouke Bakker schaaktalent
In de voorjaarsvakantie werd Jouke Bakker
schaakkampioen van Friesland in de categorie 10
– 12 jaar. Jouke is elf jaar en woont aan de Legedyk. Hij schaakt vanaf zijn achtste, wat niet eens
zo jong is voor een beginnend schaker. Vaak leren jeugdschakers thuis van een van de ouders de
eerste beginselen van de denksport al op zeer jonge leeftijd. Bij Jouke ging
dat anders. “Doe’t ik acht jier wie fuotballe ik noch, mar doe foel ik op in dei
út in beam en bruts myn pols. Mei dy brutsen pols yn it gips koe ik net fuotbalje, doe bin ’k op it skaken gien fan skoalle. Dêr hat Joe Hania my it spul
leard. Ik krige der aardichheid oan en myn pols waard ek net gau better, hy
moast nochris in kear yn it gips. Sa bin ik oan it skaken gien”.
Hania is de grote stimulator van het jeugdschaken in Scharnegoutum en
Sneek. Onder zijn leiding werd basisschool Op ‘e Hichte enkele weken geleden Fries kampioen. De school mag nu de Friese Schaakbond vertegenwoordigen op het Nederlands Kampioenschap in Nijmegen. Naast Jouke
Bakker behoren tot het jeugdige schaakteam Jelke Bethlehem, Coos Kruisenga en Lars Jansen.
Eigenlijk is Jouke het jeugdschaken in eigen omgeving al wat ontgroeid, te
weinig tegenstand. Op dinsdagavond kan hij zijn schaaktalent waarmaken op
de clubavond van de schaakvereniging Sneek. Daar zit hij als elfjarige achter
het schaakbord tegenover geroutineerde schakers. Al menig “oudje” heeft
zijn koning tegen Jouke moeten omleggen.
Bij hem krijgt door de week het schaken een steeds belangrijker plaats.
Maandagavond jeugdschaaktraining in Sneek o.l.v. Tinus Fleur, dinsdag de
clubavond, op woensdag vaak schoolteamschaken en vrijdags schoolschaken. Eenmaal in de 3-4 weken gaat Jouke met twee andere Friese talenten
een zaterdag naar Groningen. Daar volgt hij de speciale jeugdtraining die
door de Noordelijke Schaakbond wordt georganiseerd. Elke keer krijgt hij
huiswerk mee over openingen, midden- en eindspel. Iedereen moet ook een
spreekbeurt houden over een schaker. Jouke koos daarvoor de inmiddels
gestopte topspeler Jeroen Piket.
De meivakantie zal voor huize Bakker voor een deel in het teken staan van
het schaken van Jouke. Op 1 mei beginnen de Nederlandse kampioenschappen jeugdschaken in Rijswijk. Het is de derde keer dat Jouke hier aan
meedoet . Deze keer hoopt hij bij de eerste tien te eindigen in zijn leeftijdscategorie. Mem huurt voor die periode een pensionnetje en heit komt meestal
een dag langs. Ook doet hij wel eens mee aan een open toernooi. Vorig jaar
nog in Almelo en in een voorstad van Parijs.
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Mentaal moet je bij een denksport als schaken sterk in je schoenen staan.
Anders dan bij een teamsport moet je het achter het schaakbord helemaal
alleen doen. Wat is daar dan zo mooi aan? “It moaie fan skaken fyn ik de
strategy fan it spultsje. Nei elke set fan dysels of fan dyn tsjinstander moast
wer neitinke oer in folgjende stap yn dyn plan. Dêr ha’k myn nocht noch net
ôf, ik wol der noch wol in skoftke mei trochgean”.
S.P.

Vrijdag 11 april slotavond
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 en de tiende is toch nog
e
e
€.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 11 april in de sportkantine.

GEZOCHT; Oppas voor aan huis voor jongen van 1,5 en baby
voor enkele dagen in de week, in overleg te bepalen. Licht huishoudelijk
werk inbegrepen.
Familie Jager, Ald Dyk 3, 0515-432078
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Uitvaartvereniging "De Laatste Eer"
Verslag van de algemene ledenvergadering op 05 -03- 2008.
Coby de Boer is deze avond voorzitter en heet iedereen welkom.
De gebruikelijke zaken als notulen, jaarverslag en financiën worden behandeld.
Er wordt 1 minuut stilte gehouden om de overledenen te herdenken.
Bestuursverkiezing P.P.Wester is aftredend en niet herkiesbaar. T. Zeilstra
neemt zijn taak als penningmeester over en als nieuw bestuurslid wordt G.
Boorsma benoemd.
De contributie en ledenkorting worden dit jaar iets verhoogd.
Na de pauze krijgt mevr. B. Roelofsen het woord. Zij is coördinator van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland, voor hulp en ondersteuning thuis en in de hospice. V.P.T.Z. biedt zorg aan mensen, die in de
laatste fase van hun leven zijn gekomen. Hospice betekent gastvrij huis.
Palliatief betekent niet om te genezen maar om te zorgen en te begeleiden
en het lijden te verzachten zodat men op een waardige manier afscheid kan
nemen. Dit kan in het hospice maar ook in een thuissituatie zijn. De organisatie werkt met een bestuur, 3 coördinatoren en 75 vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een basisopleiding. Omdat het hospice geen erkende A.W.B.Z.
instelling is, is men voor het grootste deel afhankelijk van giften en donaties
enz. Voor meer informatie kijk op www.vptz-zwf.nl
Na een zinvolle avond sluit de voorzitter de vergadering.
Namens het bestuut: K. Schram-de Boer.

Vrijwilligers gevraagt voor
kledingwinkel Leger des Heils.
Voor het uit sorteren van kleding en/of de verkoop van
kleding is het Leger des Heils in Sneek op zoek naar
vrijwilligers. Lijkt het u leuk om ons te komen helpen dan kunt u langs komen
tijdens de openingstijden.
De winkel is open op dinsdagmorgen en op donderdagmiddag, vraagt u dan
naar Boukje.
Adres; Worp Tjaardastraat 336
tel: Kapitein Kroeskop; 06-51217644
Trijny Piersma; 0515-569946
Loes Dijker; 0515-427125
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17 april 2008
Avond over Ruth
Mevr. Vogelesang uit Schettens vertelt over het bijbelboek Ruth.
De bijeenkomst is in in Elim en begint om 19.45 uur.

Elim maatklaverjassen

Vrijdag 4 april
Er worden drie bomen gespeeld en na elke boom is er een rookpauze.
De aanvang is altijd om 20.00 uur in Elim
dddddddddddddddddddddddddd

Krite nijs
Utnoeging foar de ledegearkomst fan de Fryske krite “it Pompeblêd”
op woansdei 9 april om 20.00 yn Elim.
Agenda:
1. Iepening
2. Meidielings
3. Ynkommen stikken
4. Skriuwsterferslag
5. Jierferslag
6. Ferslag ponghâlder
7. Aktifiteiten kommend seisoen
8. Omfreegjen
9. Slùting

GEZOCHT; Schoonmaakhulp voor 1 dag in de week, gedeeltelijk
kantoor in Sneek en huishouding in Scharnegoutum.
Familie Jager, Ald Dyk 3, 0515-432078

Oud papier: zaterdag 5 april
6
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Webweetjes
Website met een nieuw leven
Een nieuwe start.
Met elkaar moeten wij de website levendig houden. Dit
kunnen we doen door zelf een artikel te schrijven of een
(foto) reportage inleveren bij de redactie. Heeft u regelmatig een bericht dan mag u dat zelf plaatsen. hoe? ...
Mail alfred@skearnegoutum.nl voor informatie.
Als U zich registreert als bezoeker, kunt U op alle artikelen in de groep Nieuws reageren en in het gastenboek
schrijven. Ook kunt U per mail een registratie aanvragen waarna u zelf artikelen kunt plaatsen in de rubriek Nieuws.
E-mail adres alfred@skearnegoutum.nl
Zelf uw website van uw vereniging bijwerken
Verenigingen kunnen nu zelf hun pagina in de informatiegids bijwerken.
Dit stellen we zelfs op prijs.
Hoe? Mail alfred@skearnegoutum.nl voor informatie !!
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Kaatsvereniging De Lytse Stuit
Hallo jongens en meisjes,

Nog een aantal weken en dan gaan we er weer tegenaan! Het
nieuwe kaatsseizoen voor jeugd van 8 t/m 16 jaar gaat dan weer
van start.
Lijkt het je leuk om kaatsen te leren? Op dinsdagavond 6 mei beginnen we
met de trainings- en competitieavonden voor zowel jongens als meisjes. Ben
je tussen 8 en 16 jaar en nog geen lid maar jij wilt ook meedoen …. dan ben
je van harte welkom op dinsdagavond 6, 13 en 20 mei van 18.45 uur – 20.00
uur. Op deze drie avonden mag je zonder dat je lid moet zijn meedoen.
Als je het een leuke sport vindt kun je lid worden en ben je ook daarna weer
op iedere dinsdagavond van harte welkom. Het jeugdlid zijn van onze kaatsvereniging kost 8,50 euro per jaar.
Voor meer informatie kun je even bellen met Erik Zeilstra (0515-421015) of
Jouke van Schepen (0515-422974).
Dus:
JONGENS EN MEISJES WORDT LID VAN KAATSVERENIGING
“DE LYTSE STUIT”!!!
De jeugdcommissie
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Scharneauto’s is al helemaal een begrip voor Scharnegoutum. Toch is het
bedrijf er nog maar, of alweer, vier jaar en het is goed zichtbaar vanaf de
provinciale weg.
Buiten op het terrein aan de Trekdyk 1a staan veel verschillende type’s auto’s in allerlei kleuren op een nieuwe eigenaar te wachten. In de showroom
wordt er nog een auto mooi opgepoetst en in de werkplaats wordt ook druk
gewerkt. In het kantoor heeft dhr. H. Falkena de koffie al klaar en kan ik zo
aanschuiven en enkele vragen stellen.
Terwijl ze als groepje samen een keer aan de bar zaten, onder het genot van
een potje bier en al pratend over de nieuwe loods en de nieuwe ideeën,
kwam al brainstormend de naam 'Scharneautos' boven.
Dhr. Hans
Falkena is 27 jaar werkzaam geweest als caféhouder
en is daar kort geleden mee gestopt. Maar terwijl hij
als caféhouder werkzaam was, had hij overdag wel
tijd over. En zo had hij eerst een loods in Raard bij
J. Zantema auto’s, waarin ongeveer 10-14 autos
een plekje konden vinden. Inkopen, nakijken en
daarna weer verkopen. Na de l.t.s vroeger, heeft hij
een opleiding voor automonteur gevolgd, dus de
belangstelling voor auto’s is er altijd al geweest.
Het bedrijf 'Scharneautos' in Scharnegoutum doen ze samen. Compagnon
is dhr. Jan van Olst. Hij zorgt vooral voor de verkoop van de auto’s. Als
compagnons kunnen ze het werk goed verdelen. Een
broer van dhr. Falkena, dhr. Hessel Falkena helpt iedere
zaterdag mee in de verkoop, Sander Falkena (zoon) is
werkzaam als monteur en momenteel is ook Nico Stienstra voor zijn stage actief in het bedrijf . Dhr. H. Falkena
verzorgt de inkoop van de autos.
Ze hebben veel variatie in aanbod en dat is verklaarbaar,
want ze verkopen ongeveer 700 auto’s per jaar. De
kracht van het bedrijf is dat ze auto’s aanbieden voor
kleine prijzen en door de snelle omzet kunnen ze de prijzen laag houden. Dus zoekt u een auto in de goedkopere prijsklasse, dan kunt u zeker bij hen terecht. Ook verzorgen ze A.P.K. en onderhoudsbeurten voor auto’s.
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Als leukste onderdeel van het bedrijf vindt dhr. Falkena het ondernemersschap, om alles in goede banen te leiden dat is een uitdaging. Klanten komen vooral bij hen terecht via internet en advertenties. Ook vanuit ons dorp
is er veel belangstelling voor de auto’s : klanten, belangstellenden en collega-ondernemers die even een kijkje komen nemen.
Ze kunnen ook op bestelling een auto verzorgen. 1x in de 14 dagen gaat dhr.
Falkena naar 5 groothandels toe. Deze hebben ongeveer 500 a 600 auto’s
op voorraad staan en daar zoekt hij geschikte auto’s tussen uit, waar vraag
naar is. Samen met enkele andere ondernemers gaat hij inkopen en ook
werken ze samen en daardoor kunnen ze voor een groot aanbod van auto’s
zorgen. Dus als u een auto van een bepaald merk zoekt, wil dhr. Falkena
zich daarvoor inzetten met het motto: 'we doen ons best en het is altijd vrijblijvend.'
Tot nu toe gaat het goed met het bedrijf en ze proberen er met z’n allen nog
meer van te maken. Zo wordt de showroom binnenkort 180 m2 groter en
deze uitbreiding is speciaal voor sportauto’s en cabriolets.
Als vraag had ik, wat mist u in Scharnegoutum of als u iets mocht veranderen in Scharnegoutum wat zou dit dan zijn? Het antwoord was: de Middelséroute meer profileren, misschien een restaurant, aanlegplaatsen, overnachtingen, daar liggen de kansen voor Scharnegoutum en dan leeft het veel
meer.
Wat was vroeger u minst favoriete vak op school? Het vak geschiedenis,
want ik ben een man die graag vooruitkijkt en niet achterom.
Als leuke hobby heeft dhr. Falkena , het restaureren van een 5- tal oldtimers
die bij hem thuis staan. (toch een beetje achterom kijken?) De oudste oldtimer is van 1956, dus alweer 50 jaar oud. Met boekjes: oude vraagbakens
erbij, en dan proberen we er iets moois van te maken met een goed draaiende motor. Ook vindt dhr. Falkena voetbal boeiend, vooral van zijn favoriete
club P.S.V. De liefde voor die club komt nog van lang terug, en in de tijd dat
hij caféhouder was kreeg hij van de bierleverancier (grote sponsor) kaarten
om mee te gaan naar de wedstrijden en zodoende kwam hij er veel. Nu komt
hij er minder, maar als P.S.V. in Heerenveen speelt gaat hij er zeker heen.
Het favoriete weer van dhr. Falkena is kort gezegd, 25 graden .. en het favoriete vakantieland: 'Vlieland'. Op mijn vraag, als u voor een ander land zou
moeten kiezen om te wonen en te werken, welk land zou u dan kiezen? Daar
had dhr Falkena 2 antwoorden op. Als eerste Spanje, vanwege het klimaat
en de vrijheid. Of Ierland, vanwege de gezelligheid, het is een vrijgevochten
land, alle huizen in verschillende kleuren, leuke kroegjes met overal livemuziek. Het weer is er altijd wel iets minder, maar toen wij er waren was het
er mooi weer.
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Nog even een paar woorden waar dhr Falkena een eerste korte reactie opgeeft:
Autobanden
- goedkoop
Bril
- hoognodig
Oldtimer
- hobby
Sportauto
- sportief.
Kroeg
- gezellig
Motoronderdelen - bestellen
Regen
- saai
Scharnegoutum - basisplaats
Zaterdag
- weekend
Voor alle inwoners van Scharnegoutum:
U mag gerust allemaal vrijblijvend langskomen, de koffie is altijd klaar. Ook
als u alleen informatie wilt kunt u altijd even bij ons binnenlopen.
Scharneauto,s occasions
Hans Falkena 06-50495250
Trekdyk 1A
8629 EG Scharnegoutum
Tel: 0515-560658
Website: www.scharneautos.nl
O.V.
dddddddddddddddddddddddddddd

Stichting Sviatoslav
In deze nieuwsbrief van Stichting Sviatoslav brengen
wij u op de hoogte van onze activiteiten en plannen. Wij
willen u bedanken voor (financiële) steun die wij in de afgelopen periode van
u mochten ontvangen.
Rusland
De wintermaanden liggen alweer achter ons. Toch willen we nog even terug komen op de winterreis.
Winterreis 2007/2008
Van 21 december 2007 t/m 8 januari 2008 verbleven drie Nederlandse
vrijwilligers van stichting Sviatoslav in St. Petersburg om daar werkzaam te
kunnen zijn binnen de projecten van Sviatoslav.Voor aanvang van de reis
werd er geld ingezameld om de kinderen in St. Petersburg onvergetelijke
feestdagen te kunnen bezorgen. In het Tsjimbalina wees- infectieziekenhuis werd een kerstfeest georganiseerd door vrijwilligers uit Rusland zelf.
Er werd een toneelstuk opgevoerd, gedanst en er werden spelletjes gedaan; de kinderen genoten zichtbaar! Na afloop van het kerstfeest kregen
de jongste kinderen een kleine kerstboom met snoepjes van onze Russische medewerksters. De oudere kinderen kregen een puzzel met chocolaatjes en een kinderbijbel.Ook in het ziekenhuis voor kinderen met kanker
werd een onvergetelijk kerstfeest georganiseerd. De kinderen die zich goed
voelden mochten tussen kerst en oud en nieuw naar huis om daar de
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feestdagen door te brengen. Voor de achtergebleven kinderen werd de
speelzaal versierd en werden de tafels feestelijk gedekt. Op de vraag wat
de kinderen graag tijdens de maaltijd wilden eten was maar één antwoord
mogelijk: PIZZA, waar heerlijk van werd gesmuld. Na afloop van de maaltijd kregen de kinderen een kleine kerstbox met snoepjes en een kinderbijbel Na afloop van de kerstfeesten was er nog een financiële bijdrage over
dat besteed werd aan nieuwe matrassen voor het Tsjimbalina wees- infectieziekenhuis. De kinderen sliepen hier tot voorkort op dunne, versleten
matrassen die zo dun waren dat de kinderen eigenlijk op de lattenbodem
lagen te slapen. De tweede verdieping van het infectieziekenhuis is nu
voorzien van nieuwe, dikke matrassen waar de kinderen heerlijk op kunnen
slapen.
Tsjimbalina wees- infectieziekenhuis
Van staatswege is het aantal medewerkers in het wees- infectieziekenhuis
minimaal, daarom zijn er naast Sviatoslav nog twee organisaties die enkele
medewerkers hebben werken in het Tsjimbalina ziekenhuis. Een van deze
organisaties (gesponsord door de koningin van Zweden) heeft in januari
haar steun ingetrokken. Door het intrekken van haar steun zijn er een groot
aantal medewerkers ontslagen. Het gevolg hiervan is dat op sommige momenten op 20 – 30 kinderen nog maar één of zelfs helemaal geen medewerker aanwezig is.De kinderen die in dit weeshuis verblijven zijn door de
politie op straat gevonden, uit huis geplaatst of door hun ouders verlaten.
Op jonge leeftijd hebben deze kinderen al vele traumatische gebeurtenissen meegemaakt; veel kinderen zijn mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt. Belangrijk is dat deze kinderen aandacht krijgen, hun verhaal bij iemand kwijt kunnen en dat er iemand is die oprecht in hen is geïnteresseerd. Nu er veel minder medewerkers in het Tsjimbalina aanwezig zijn zijn
de kinderen aan hun lot overgelaten.
De overgebleven medewerkers van het Tsjimbalina ziekenhuis zijn ten einde raad en hebben ons om hulp gevraagd. We hebben inmiddels twee extra medewerksters kunnen aannemen en zijn nog druk op zoek naar meer
gemotiveerde Russische medewerkers. We hopen dat dit probleem op korte termijn wordt opgelost want als iemand liefde en aandacht nodig heeft
dan zijn het wel deze getraumatiseerde kinderen.
Straatkinderen
Sviatoslav werkt al een geruime tijd samen met de Russische organisatie
Parusa waarmee we een aantal keer per week op patrol gaan; eten brengen bij straatkinderen op vaste plaatsen in de stad. Net als het in het ziekenhuis voor kinderen met kanker en het Tsjimbalina wees- infectieziekenhuis kampt ook Parusa met een tekort aan medewerkers binnen hun organisatie. Momenteel gaat Ruben een extra avond in de week op patrol zodat de kinderen toch een goede maaltijd binnen krijgen, maar als Ruben
verhinderd is is er helaas geen vervanging en moet de patrol noodgedwon-
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gen een keer worden overgeslagen. Ondertussen gaan ook de werkzaamheden in de shelter door. Vadim (directeur van Parusa) en zijn vrouw Tanya vangen hier momenteel zeven kinderen op, in de leeftijd van 6 – 14
jaar. Dit brengt de nodige drukte met zich mee, maar geeft ook veel gezelligheid. Vadim en Tanya creëren hier een echt familiegevoel en geven hen
veel liefde en aandacht, iets wat ontzettend belangrijk is voor deze kinderen. In het aankomend jaar wil Parusa zich, naast de wekelijkse patrols,
zich ook gaan richten op jongeren in de jeugdgevangenis van Kolpino. In
deze jeugdgevangenis verblijven veel straatkinderen in de leeftijd van 12
t/m 21 jaar oud. Deze jongeren zitten hier vaak voor zware delicten, zoals
stelen of het plegen van moord. Vaak zijn het jongeren die verlangen naar
liefde en aandacht. Parusa wil graag in deze kinderen ‘investeren’. Het doel
is om een (vertrouwens)band met deze kinderen op te bouwen zodat de
jongeren na het uitzitten van hun straf, samen met de medewerkers van
Parusa, weer een nieuw leven kunnen opbouwen. In onze volgende
nieuwsbrief willen we meer uitgebreide informatie geven over deze nieuwe
ontwikkelingen in het straatkinderenwerk.
Tadzjikistan
Tadzjikistan werd de afgelopen maanden geteisterd door extreem lage
temperaturen van rond de -25 graden Celsius. In de afgelopen 25 jaar was
het niet zo koud geweest als in de afgelopen maanden het geval was en dit
bracht de nodige gevolgen met zich mee. Veel wegen waren onbegaanbaar, de winkelschappen waren voor het overgrote deel leeg en het elektriciteitssysteem werkte niet meer. Honderden kinderen en volwassenen zijn
doodgevroren deze winter. Ondanks deze omstandigheden bracht Tjitze
Walinga in februari een bezoek aan Tadzjikistan.
Kinderen terug naar Tadzjikistan
In november jl. kwamen vier kinderen uit Tadzjikistan naar Nederland voor
een operatie; Sharofiddin (20), Mirali (16), Aziza (15) en Quadrotullo (11).
Quadrotullo werd geboren met een voet die vergroeid zat aan zijn scheenbeen. In Tadzjikistan werd hij al eens geopereerd maar zijn been stond nog
niet goed onder zijn knie waardoor deze niet goed mee kon groeien. De
operatie in Nederland is goed geslaagd, Quadrotullo’s been staat nu weer
recht onder zijn knie! Aziza werd 15 jaar geleden geboren met een neurologische aandoening die naarmate ze ouder wordt steeds zichtbaarder
wordt. Ze kwam naar Nederland zodat ze door een neuroloog onderzocht
kon worden om de oorzaak van haar aandoening te ontdekken. Uit onderzoek in het Universitair Medisch Centrum in Groningen werd een verschrompeling van haar hersenen geconstateerd. Een aandoening die vooral bij oudere mensen voorkomt en niet bij kinderen. Het is onduidelijk of
deze verschrompeling zich nog verder zal uitbreiden. Helaas vertelde de
neuroloog dat een operatieve ingreep in dit gebied van de hersenen niet
mogelijk is omdat dit geen gewenst resultaat zal opleveren. Aziza heeft nu

12

39ste jiergong – nûmer 8

April 2008

medicijnen gekregen die haar tremoren onderdrukken welke goed aanslaan. Toen Aziza weer terugkwam in Tadzjikistan zag haar moeder duidelijk een verschil, zij noemde het een grote vooruitgang! Hier zijn wij erg blij
mee. Voor Sharofiddin was dit zijn tweede bezoek aan Nederland. In november 2006 werd hij in het Antonius Ziekenhuis in Sneek geopereerd aan
zijn rechterbeen. Na deze operatieve ingreep bleef zijn enkel nog een
zwakke plek waar in de zomer van 2007 een nieuwe fractuur ontstond.
Eind november werd Sharofiddin opnieuw in Nederland geopereerd en
werden de oude schroeven verwijderd en de fractuur gezet. Eind januari
kreeg Sharofiddin loopgips dat hij nog een aantal weken zal moeten dragen. Hierna zal hij nog een halfjaar een beenbeugel dragen. Op dit moment
is Sharofiddin weer in Tadzjikistan en hij is blij dat hij weer naar school kan
gaan. Mirali is de enige die momenteel nog in Nederland verblijft. Mirali is
in zijn kinderjaren door een stier aangevallen waardoor zijn been flink beschadigd is. Begin december werd Mirali geopereerd. Tijdens de vier uur
durende operatie werd zijn kuitbeen aan het scheenbeen vastgezet met
een plaat en schroeven. Dokter Bos van het Antonius ziekenhuis in Sneek
wilde Mirali graag nog wat langer in Nederland houden om de genezing
van zijn been goed te kunnen volgen. Begin april zal het gips worden verwijderd en zal Mirali voor een halfjaar een beenbeugel moeten dragen.
Eind mei zal Mirali weer terug naar Tadzjikistan gaan.
Studieproject
Het studieproject dat wij in september in Tadzjikistan hebben opgestart is
een groot succes. Momenteel wonen er acht kinderen in de zogenoemde
studieflat waar zij de mogelijkheid krijgen om goed onderwijs op een gymnasium te volgen. De kinderen hebben het ontzettend naar hun zin op
school en doen dan ook hun uiterste best. De kinderen zijn zichtbaar veranderd en waarderen het zeer dat zij nu de kans krijgen om een goede opleiding te kunnen volgen! Iedere week woont één van de ouders van de
kinderen in de flat om hen op te vangen als ze uit school komen en voor de
kinderen te zorgen. De kinderen leren hier ook huishoudelijke taken als koken en schoonmaken. Diverse organisaties zoals Unicef hebben al meerdere malen informatiegevraagd over hoe we dit studieproject hebben opgestart en invulling hieraan geven, zij vinden het een mooi initiatief en zien
veel toekomst in het studieproject. Vanwege het grote succes willen wij
graag in september een tweede studieflat openen om meer kinderen de
kans te kunnen geven om een goede studie te volgen; immers Sviatoslav
staat voor Toekomst voor een kind!
Fysiotherapie
Graag wil stichting Sviatoslav op korte termijn fysiotherapie in Tadzjikistan
gaan opzetten. Fysiotherapie is een begrip dat ze in Tadzjikistan niet kennen maar dat ontzettend hard nodig is. Veel kinderen en volwassenen met
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een lichamelijke aandoeningen kunnen veel baat hebben bij goede fysiotherapie, er kunnen zelfs klachten mee verholpen worden.
Ons eerste doel was om een geschikte locatie te vinden waar we een revalidatiezaal kunnen openen. In de afgelopen bezoeken die Tjitze Walinga
aan Tadzjikistan heeft gebracht heeft hij verschillende locaties bezocht,
maar nog niet de juiste gevonden.In februari bracht Tjitze Walinga een bezoek aan stichting ORA die een geheel nieuwe fitnessruimte hebben die
momenteel niet in gebruik is. Met ORA is afgesproken dat Sviatoslav deze
ruimte drie dagdelen per week zal huren om fysiotherapie te geven. We
hopen vanaf de zomer van 2008 een fysiotherapeut naar Tadzjikistan te
kunnen halen die daar een programma voor de kinderen kan opstarten in
de fitnessruimte van ORA en in het internaat waar afgelopen zomer de revalidatiezaal helemaal is opgeknapt.
Ontwikkelingen in het internaat
Vanaf het moment dat wij in Tadzjikistan actief zijn in het internaat voor
kinderen met polio in Gissar ondervinden wij al tegenwerking van de directeur. Op alle mogelijke manier probeert hij onze hulp af te weren. Niet alleen wij, maar alle buitenlandse organisaties die werkzaam zijn in Tadzjikistan, hebben problemen met plaatselijke directeuren die van de oude stempel zijn.Tijdens het bezoek dat Tjitze Walinga in februari aan de minister
van onderwijs bracht werden de problemen opnieuw bespreekbaar gemaakt. Aan de hand van een PowerPoint presentatie liet Tjitze Walinga
zien wat wij onlangs al voor een groot aantal kinderen hebben kunnen betekenen. Zo heeft hij o.a. foto’s laten zien van de 59 kinderen die wij hebben laten opereren. Dat de minister onder de indruk was stak hij niet onder
stoelen of banken, hij was zichtbaar geëmotioneerd. De minister heeft ons
zijn steun beloofd. Hij heeft een brief opgesteld waarin staat beschreven
dat wij onze gang mogen gaan in het internaat zonder enige tegenwerking
van de directeur. We hopen vanaf nu zonder problemen in het internaat te
kunnen komen.
Tadzjiekse stichting/dependance
Sinds januari 2008 heeft de stichting een dependance in Tadzjikistan. Een
Tadzjiekse stichting biedt ons veel meer mogelijkheden om de kinderen te
kunnen helpen. Wij kunnen nu onze verdere plannen gaan uitwerken. Begin dit jaar hebben we een tweede flat erbij gehuurd waar Nazarov nu met
zijn familie woont. Nazarov was voorheen onderdirecteur van het internaat.
Hij deed al lange tijd werkzaamheden voor ons maar dat werd niet op prijs
gesteld door de directeur van het internaat. De directeur werkte Nazarov op
alle manieren tegen waardoor het voor hem niet meer mogelijk was om in
het internaat werkzaam te zijn. Nazarov werkt nu fulltime voor stichting
Sviatoslav, de flat waarin hij woont dient dan ook o.a. als kantoor voor de
stichting in Tadzjikistan. De komende maanden zal Nazarov regelmatig een
aantal dagen in de week bij stichting ORA en andere hulpverleningsorgani-
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saties gaan meelopen om te kijken en te leren hoe zij dingen aanpakken en
uitvoeren.
Zomerreis 2008
In de zomer zullen er twee reizen naar St. Petersburg gaan. De deelnemers zullen
twee weken lang de projecten van stichting Sviatoslav bezoeken. Zij zullen
de kinderen liefde en aandacht geven, leuke activiteiten met hen ondernemen en kleine opknapwerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast zullen de vrijwilligers een week in een kamp voor weeskinderen verblijven waar ze een
animatie- programma voor de kinderen zullen opzetten en uitvoeren.We
hebben besloten om deze zomer geen reizen naar Tadzjikistan te laten
gaan omdat hier projectmatig niet voldoende werk is voor een groep vrijwilligers.
Sponsors
Omdat het studieproject in Tadzjikistan erg goed loopt hebben wij het plan
om ook in St. Petersburg een studieflat op te starten voor enkele (gehandicapte) weeskinderen. Echter, het is hiervoor nodig dat wij in Rusland een
geregistreerde organisatie zijn. Ons doel is daarom om per 1 januari 2009
een officiële stichting te worden in Sint Petersburg, daarna kunnen wij een
studieflat openen. Wij zijn hiervoor nog opzoek naar sponsoren. Voor €45,per maand kunt u een kind financieel ‘adopteren’ en geeft u een kind de
kans om in onze flat te wonen en een goede opleiding te volgen; kortom u
geeft een kind weer een kans op een nieuw bestaan! Heeft u belangstelling
of wilt u graag meer informatie, neem dan contact met ons op.
Container
In april 2008 zal er weer een container naar Tadzjikistan vertrekken. In deze container zitten onder meer 15 stapelbedden, Verschillende medische
hulp- middelen zoals verband enz. en nieuwe kleding voor de kinderen in
het internaat en in de studieflat
Tjitze Walinga
www.sviatoslav.com
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Friesland hoofdprijs
Er was nog een plaatsje vrij op de bank en ik kwam te zitten tussen twee heren. Een pet en een muts. Twee broers, bleek achteraf. Voor en achter de
toonbank was het druk in de oude gezellige slagerij, dus had ik tijd genoeg
om mijn bestelling nog even door te nemen.
„U komt niet uit Friesland?” vroeg de muts. Snel dacht ik: hoe weet ie dat? O
ja, vanwege mijn ‘goedemorgen‘ bij binnenkomst. „ Klopt”, antwoordde ik en
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zette mijn Groninger grammofoonplaat op. In een paar korte zinnen toonde ik
de muts mijn ware identiteit. De pet, aan de linkerzijde, luisterde gretig mee.
Mogelijk hoorden ze tussen mijn woorden door de Martinitorenklokken luiden, het ruisend graan vallen en zagen ze de koolzaadvelden schitteren in
de zon?
Evenwel, de kisten met munitie stonden klaar en de beide mannen begonnen direct met scherp te schieten. „New York”, begon de muts, „New York
komt van Jorwerd. Is gesticht door de Friezen!”. „Nij Jorkwerd!” vulde de pet
aan. Ik was verbijsterd. Dit wist ik niet. Ze kwamen nu gevaarlijk dicht bij mijn
hoed. „Van de Belgische kust tot Denemarken is Fries”, doceerde de pet, mij
strak aankijkend. „Dus ook…. „Wie van u is er aan de beurt?”, vroeg de slager. „Ga jij maar”, zei de muts tegen de pet in het Fries. Duidelijk tegen zijn
zin stond de pet op en liep naar de toonbank.
„Dus ook Groningen is eigenlijk Friesland, bedoeld mijn broer”, zei de muts
ernstig. Mijn mond ging open maar er kwam geen geluid uit. „In Rome staat
…” De winkeljuffrouw knikte naar mij: „U bent aan de beurt!”. Opgelucht
stond ik op. De pet en de muts namen uiterst vriendelijk afscheid van hun
leerling: „Tot de volgende keer! Oant sjen!”
Op het mooiste plekje van Wymbritseradiel, op het bankje bij het kaatsveld
van Goënga, in de voorjaarszon, overdenk ik die merkwaardige ochtend in
Bolsward. Naast mij ligt de meegenomen krant, opengevouwen op pagina
zes. “Friesland is een hoofdprijs”, zegt de nieuwe aanstaande commissaris
van de koningin John Jorritsma. Met het prachtige uitzicht op de groene weiden van de Legean kan ik hem dat nazeggen. Je moet wel op het goede
bankje zitten.
W.V.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Nieuws van de Oranjevereniging

Op vrijdag 25 januari jl. was het zo ver. Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging nam het bestuur
afscheid van een markant bestuurder.
Ruurd Lieuwes ook wel bekend als de burgermeester
van Scharnegoutum, kerstman, dorpsomroeper, kelner etc.etc vond het na
15 jaar wel genoeg.
Wij bedanken Ruurd voor alles wat hij voor de oranjevereniging en natuurlijk
wat hij voor het dorp heeft betekend. Ruurd deed in onze beleving alles met
veel overgave. Ook Klaasje gaan we missen, zoals zij soep kan maken, om
je vingers bij af te likken!
Met het afscheid van Ruurd kan dan in één adem de in-auguratie van Koos
van de Meeren genoemd worden, Koos is de bedrijfsleider bij Poeisz in
Leeuwarden en heeft vele bestuursfuncties in het verleden bekleed in Sneek,
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Koos woont samen met Sandra en hun gezamenlijke 5 kinderen aan de Iisbaan in ons dorp. Wij wensen Koos veel sukses maar bovenal veel plezier
de komende periode.
Geert Atsma tenslotte, volgt Ruurd Lieuwes op als voorzitter van de Oranjevereniging.Wij denken met Geert een prima voorzitter in huis te hebben en
wensen ook hem veel sukses maar bovenal veel plezier de komende tijd.
Koninginnedag is het volgende feest van onze vereniging, hiervoor zijn de
voorbereidingen reeds in volle gang. Houdt u daarom het wel bekende oranje-stencil in de gaten. Het programma dit jaar is enerzijds vertrouwd maar
toch ook weer anders, afwisselend is het zeker, dus deze dag mag u niet
missen. Tot 30 april allemaal!
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Oo…..Oo…..was ik maar een zeehondje

Een tijdje terug sprak ik een echte “dierenliefhebber”. Hij was onder doktersbehandeling en moest nog onder de scan door.
Ik vroeg hoe gaat ie? Het lopen kan beter maar ja ik sta op de wachtlijst
voor de scan en dat duurt 8 weken.
Hij zei, het is toch hemelschreiend, je kan beter een betaalde voetballer zijn,
of een beest of veel geld hebben, dan kun je naar het buitenland. Daar word
je binnen een week geholpen.
Ik zei: een betaalde voetballer dat kan voorkomen maar een beest? Dat begrijp ik niet.
Nou het is zo, als er een paar zeehondjes op Ameland huilen dan zitten ze in
no-time in Pieterburen bij Lenie met volledige verzorging en begeleiding.
Honden, katten en vogels die worden direct geholpen, de duurste operaties
zijn binnen een paar dagen geregeld. Vraag niet wat het kost maar toch.
Zijn vrouw had een hondje Japio, die was laatst ziek en Teake mocht er mee
naar de dierenarts. Deze constateerde dat er met de
darmen iets mis was. Er moesten foto’s gemaakt worden en de conclusie was dat er geopereerd moest
worden. De operatie kon de volgende dag al plaatsvinden, kosten € 345,-. Teake viel bijna van zijn stoel
en vroeg de dierenarts wat een spuitje kost om hem
uit zijn lijden te verlossen. Nou dat was € 15,00. Teake
nam Japio weer mee naar huis en overlegde met zijn
vrouw. Die wilde beslist dat Japio geopereerd zou worden.
Teake ging er nog tegen in, door te zeggen dat deze hond al 11 jaar was en
misschien nog maar 1 of twee jaar te leven had. In het asiel zitten er wel
weer 20 hondjes te wachten op een baasje. Dat was geen praat zei zijn
vrouw, je brengt hem morgen maar naar de dierenarts en laat hem opereren.
Dus Teake ging….
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Twee maanden later, na veel lijden en € 682,50 lichter, sloot Japio alsnog de
ogen door een spuitje van €15,00. Ik zei tegen hem, de liefde voor een beest
kan ver gaan. Voor dat bedrag kun je 20 kindertjes van het menselijk ras uit
een derde wereld land één jaar voeden en naar school laten gaan. Inderdaad zei Teake, oo……oo….. was ik maar een zeehondje.
Maar… ik ben door de scan, sta nu op de lijst voor een knieoperatie. Kan
nog 9 weken wachten als de dokter dan niet net wordt bijgeschoold of vakantie heeft.
BOTHE
ddddddddddddddddddddddddddd

Gymnastiekvereniging SSS
In Scharnegoutum wonen zeer grote talenten. Wij, gymvereniging SSS, hebben ze weten binnen te halen.
Onze leden willen u graag overdonderen tijdens een spetterende uitvoering op zaterdag 12 april.
Thema: ruim sop. Dus....... droge kleding meenemen.
Er is een verloting met leuke prijzen. Waaronder een kappersbon van kapsalon Patries, boodschappenbon te besteden bij Poiesz en nog veel meer.
Het gaat erg spannend worden.
Nieuwsgierig geworden? De uitvoering gaat los om 19.00 uur. U bent welkom vanaf 18:30 uur, in de gymzaal de Wardy te Scharnegoutum. Entree: vanaf 12 jaar € 3,00 en jonger dan 12 jaar gratis.
ddddddddddddddddddddddddd

Natuur- en recreatieproject
Scharnegoutum
Het heeft even geduurd maar…het is zover.
Bijna 10 jaar geleden ging de werkgroep van start met de opdracht: Van
grasland tot perceel met natuurwaarde. Enquêteresultaten en betrekken van
schoolkinderen bij het project leverde vele waardevolle ideeën op. Vele
ideeën zijn meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. In het ontwerp staan
natuur, water- en wandelrecreatie centraal. Er zijn twee gebieden, in deze
editie van de Omropper bespreken we het meest zuidelijke gebied.
Hoe ziet het eruit.
Via een nieuw aan te leggen bruggetje bij het String/Tjebbe Claeszstrjitte
kom je het gebied “Scharnegoutum zuid” binnen. Via het wandelpad loop je
langs veel ondiep water, lage bossage, besdragend struikgewas en knotwilgen. Daarnaast vind je er boezem- en bloemrijk grasland en een uitzichtpunt.
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Op het hoogste punt heb je een schitterend uitzicht over het natuurgebied en
het landschap er om heen.Voor de boottoeristen van de Middelseerûte zijn
er eenvoudige aanlegplaatsen aanwezig. En op de ondiepe plas kan met
vriesweer ’s winters geschaatst worden. M.a.w. er ontwikkelt zich een prachtig gebied.
Om meer bekendheid van het project in ons dorp te krijgen zijn de tekeningen van beide gebieden te zien op de website www.skearnegoutum.nl en nu
in de doarpsomropper laten we gebied zuid zien.
c
Bruggetje

In- en
uitgang

Scharnegoutum zuid
Kade
tevens
voetpad

Beheer
pad

uitzichtpunt

In en uitlaat
ondiepe plas

spoor
Eenvoudige
aanlegplek

Kade
tevens
voetpad

4 april Tsjochavond
Aanvang 20.30 uur
Deze keer met een hapje en een drankje

Entree € 5.00
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Tennisvereniging “de Skearnetikkers” Scharnegoutum
Heeft ruimte voor nieuwe leden.
Donderdagavond vanaf 7 uur in April en Mei
Behalve 1-5-2008

Gratis Tennis
Kom gewoon eens langs op de baan op donderdagavond
Neem vriend, vriendin, man, vrouw of de buren mee.
Deze aanbieding is voor jong en oud
Kom je alleen ook goed.
Op donderdagavond zijn er altijd mensen om mee te spelen.
Heb je vragen,
Kun je niet op donderdagavond of wil je overdag eens spelen.
Bel; Boebie Konstapel 460038 of 06-27441473
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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!
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WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL

Spannend met een geurtje
In de krant stond een prachtig stukje over de gevolgen van het rookverbod…
vreemde verschijnselen worden waargenomen. Omdat je in café’s en restaurants niet meer mag roken, krijg je dus ook niet meer stinkende kleding na
een avondje uit. Je hoeft niet meer ongewenst mee te roken. Maar er is ook
een nadeel aan het rookverbod. Je ruikt nu een hoop andere geuren wel, die
normaal gesproken door sigarettenrook wordt gemaskeerd. Zweetoksels en
stinksokken en scheten die naar rotte eieren ruiken. Er is een onderzoek
naar gedaan in après-skitenten in Frankrijk en daaruit kwam dit naar voren.
Maar nu ben ik natuurlijk nieuwsgierig naar hoe dat nou zit in onze plaatselijke uitgaansgelegenheden. Zoals de bar van Elim of de voetbalkantine. Misschien kan Bothe of een andere prominente barganger er eens onderzoek
naar doen en wie weet komen we dit nog te weten…
En wat denkt u , zouden er ook Uri Gellers in ons dorp wonen? Voorheen
hadden we ‘kleintje dorpsfeest’ (waarom is dat toch gestopt?), het zou bij uitstek de gelegenheid geweest zijn om talenten uit te dagen.
We hebben nog wel mensen in het dorp die handig zijn met meloenen, die
van sensatie en spanning houden. Er woont ook nog een handige slager in
het dorp, die vast en zeker ook nog handig is met een hakmes en her en der
zie ik bewoners van Scharnegoutum met een kettingzaag in de weer, het lawaai daarbij is ook sensationeel! Kijk en huiver….
Natuurlijk kunnen we ook een telefoonboek uit het hoofd leren, maar dat is
meer iets voor de liefhebbers. En met een beetje scheikunde moet er ook
een leuke ontploffing o.i.d. te realiseren zijn. In principe doen genoeg jongens dit met oud en nieuw met het carbidschieten.
De grote verdwijntruc lijkt me ook wel wat, dan zouden er denk ik heel veel
verkeersobstakels verdwijnen in het dorp .Maar u begrijpt wel ,er lopen wel
10 Ramana’s of Uri Gellers rond in ons dorp, van die mysterieuze figuren
die stoïcijns/ mysterieus om zich heen kijken en hoe later op de avond, hoe
meer Ramana.s of niet dan?
Panadero
ddddddddddddddddddddddddd

23 april
Bingo voor 55+
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Kom muziek maken bij muziekvereniging ‘Excelsior’
in Scharnegoutum
Wie is Excelsior…
Excelsior is een muziekvereniging welke een fanfareorkest is. In een fanfare kun je blazen op één van de volgende koperen blaasinstrumenten: Trompet, Trombone, Bugel, Waldhoorn,
Bariton of Bas. Daarnaast heeft een fanfare een hele groep met Saxofoons.
Natuurlijk ontbreekt ook het Slagwerk niet, waarbij muziek gemaakt wordt op
een Drumstel, Pauken of een hele reeks aan kleinere slagwerkinstrumenten.

AMV Promotieconcert
12 april 19:00 uur ELIM
Op 12 april wordt er een samen met de AMV-groepen uit de omgeving een
promotieconcert gehouden door jeugdkorps JESBAND.NL in dorpshuis
ELIM in Scharnegoutum.
Als je het leuk lijkt om een blaasinstrument te bespelen kun je hier GRATIS
met je ouders naar toe!! Komen dus!!
Gratis proeflessen…
Na het AMV-concert kun je een blaasinstrument of kleine trom
meenemen naar huis en deelnemen aan gratis proeflessen.
Deze proeflessen worden gegeven in dorpshuis ELIM in
Scharnegoutum door de docent van het Centrum voor de Kunsten Sneek (muziekschool) Jan Hibma.

Op 24 mei is er een slotconcert van de
proeflessen,waarbij je ouders
aanwezig kunnen zijn.
Je kunt meer te weten komen over ‘Excelsior’ of het jeugdorkest
‘Jesband.nl’ op:

www.excelsiorscharnegoutum.nl of www.jesband.nl
Lijkt het je wat om kennis te maken met deze instumenten dan kun je, je opgeven bij:
Sietje Bakker, W. Santemastrjitte 3, 8629 PP Scharnegoutum of bellen met
0515 – 433649 en je opgeven voor de lessen.
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Op ‘e Hichte Frysk
kampioen skaken.
It skaakteam fan us basisskoalle Op ‘e Hichte is
dizze moanne Frysk kampioen wurden. In goeie
prestaasje. Winne fan de skoallen wer ’t it skaken struktureel in pear kear yn
‘e wike under skoaltiid jun wurd is fansels prachtich!
Yn it skaakteam spilen Jouke Bakker, Jelke Bethlehem, Coos Kruisenga en
Lars Jansen. Jelke kiest earst foar it foutbaljen en dan foar it skaken. De oare trije binne pasjonearre troch it skaken en dat hat fertuten dien. Op dy mominten dat it der op oan kaam stienen hja harren mantjes. Hja spilen twa
kear gelyk en wunen fjouwer kear. Mei 10 matchpunten en 16,5 boerdpunten
bliuwde Op ‘e Hichte de sterke skaakskoallen ’t Ambyld ut Terwispel en De
Fontein ut Damwoude in punt foar.
Foar Jouke Bakker wie dit kampioenskip hiel bysunder. Hy pakte de sanjeamde tripple. Jouke waar dit jier kampioen mei it klupteam fan Snits, individueel kampioen en no dus ek (mei in skore fan 5,5 ut 6) kampioen mei it
skoalleteam. Dit komt net faak foar.
Yn 1996 flikte Pieter Huistra dit keunske ek. Dat wie de earste kear. Jouke is
trouwens in hiele sterke skaker. Nei myn betinkst de beste jongereinskaker
dy’t wy ea hawn hawwe. Hy spilet ek al in jier by de senioren fan Snits. Jouke hoecht mar in lyts foardieltsje earne yn ‘e partij en wit dat er it winne sil.
De measte skaakbern binne safier noch net.
Dit jier wie it de fyfde kear dat Op ‘e Hichte Frysk kampioen wurden is. Earder barre dit yn 1993 (Pieter Hania, Piter Jellema, Yme Jan Jellema en
Renske Hania) yn 1995 (Yme Jan Jellema, Renske Hania, Rixt Hoekstra en
Pieter Huistra), yn 1996 (Pieter Huistra, Reinder Oldenburger, GeertJan Zijlstra en Frank Stienstra) en yn 2002 ( Ronald Spoelstra, Nico Spoelstra, Jos
van Schepen, Nico Posthumus en Steffan Sluis).
jh

Kerkdiensten april
06 april 09.30
13 april 09.30
20 april 09.30
27 april 09.30

ds. J.G. Majoor
ds. M. Mook
ds. J. de Groot, Harlingen
ds. B. Smilde, Leeuwarden
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Lakenkrakers in het zicht van de eindstreep
Onze penningmeester A. Samoesti ligt in de competitie
een keu-lengte voor op zijn achtervolgers, de debutant
Steef Haarsma en de geroutineerde T.de Zwijger.
Laatstgenoemde heeft nu minder last van “ krekt er
om troch” ballen.
Onder aan de lijst blijft N.v.Bandstoten standvastig de rode lantaarndrager.
De enige die zijn postitie nog kon overnemen
was Rambo maar deze wist net weer een partij
te winnen van F.v.Roozemond, wat hem nieuwe
moed gaf.
e

A.den Doffer deed weer van zich spreken , toen hij zijn keu voor de 3 keer
wist te breken. H.Opschieten zou hem wel even maken. Hij kwam de week
daarop inderdaad met de stok uit één stuk terug, maar bij navraag bleek hij
het ding in de bankschroef te hebben gedaan. Dit verklaarde waarom de keu
een ietsje krom was geworden en niet meer geschikt was voor biljarten op
ons niveau.
Ons strijd tegen de ‘’jongerenclub’’ de Klotestoters vond plaats op een vrijdagavond.en pakte voor ons niet goed uit. De nieuwe voorzitter van bovengenoemde club had enkele gastspelers uitgenodigd, maar dit hebben we
maar door de vingers gezien. In zijn slotwoord mat hij elke overwinning
breed uit, maar toen snoerde F.v.Roozemond hem de mond door hem een
wisselbeker te overhandigen. Dit kleinood was van een omvang die deed
vermoeden dat het uit de crisisjaren stamde, maar het had wel het effect dat
Theo stil was…. De naam v.d. Klotestoters prijkte er wel een keer in en Theo
stipte even aan dat voor de volgende inscripties alleen met aanhalingstekens
kon worden volstaan. We namen het sportief op en de vleesprijzen die voor
alle spelers beschikbaar waren, werden ter plaatse geconsumeerd. Topsport
maakt hongerig niet waar.?
Toen ons pleintje op een goede dinsdagavond helemaal in donker was gehuld door een stroomstoring, was de weg naar huis voor sommigen maar
moeilijk te vinden. Geen nood want de storingsdienst bestond op dat moment uit onze eigen lid Durk Prik. Hij liet zijn licht er op schijnen en weldra
waren weer de contouren van onze dorpskern te herkennen.
Onze wedstrijdleider N. v. Bandstoten maakte bekend dat op 1 april de laatste competitieavond valt. Zo komen we al weer aan het eind van seizoen no.
31.
Hartelijke groet van F.v. Roozemond
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De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand april jarig.
01 april Oane van der Meer
02 april Monique Reitsma
02 april Aagje Koopmans
04 april Judith Atsma
05 april Zoë van der Meer
07 april Jurian Kampstra
09 april Mila Zandstra
09 april Nynke Sijszeling
11 april Peter Schriemer
12 april Cilla Verbeek
14 april Mieke Tamsma
14 april Sannah Koese
15 april Wout kampen

15 april Afke Ligthart
17 april Rommy Oosterhaven
18 april Ilse Verbeek
18 april Jesse Meester
19 april Johan Meesters
19 april Sven Dijkstra
22 april Dion Hoekstra
22 april Kees Castelein
22 april Robby van Waarden
23 april Bianca Sijszeling
25 april Remon Spoelstra
26 april Robin Minnema
28 april Jouke 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

ddddddddddddddddddddddddddddd

Bakkerij in Haïtie

Eerder schreven wij over de plannen om bij de schooltjes van ons scholenproject in Haïti een bakkerij te bouwen. De machines voor de bakkerij werden al ruim een jaar geleden naar Haïti verscheept. Er ontstond enige onduidelijkheid over de wijze waarop de bakkerij het beste kon worden gerealiseerd. Uiteindelijk is er nu een bestaand gebouw gebruikt. Het gebouw is
opgeknapt en geschikt gemaakt voor z’n nieuwe functie.
Johan Hoogsteen, de Nederlandse contactpersoon van het scholenproject, is
kortgeleden samen met een Nederlandse installateur naar Haïti geweest.
Daar hebben ze, samen met een aantal Haïtiaanse studenten, met succes
de machines geïnstalleerd.
De komende maanden wordt de bakkerij, in feite een kleine broodfabriek,
verder op orde gebracht. Het is de bedoeling dat de bakkerij na de zomer
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volop gaat draaien en binnen enkele jaren op ‘eigen benen’ kan staan, zo
weet een enthousiaste Johan Hoogsteen te melden. De komende periode
zal duidelijk worden hoeveel ondersteuning de bakkerij op korte termijn nog
nodig heeft. We houden u op de hoogte. Meer informatie over het scholenproject vindt u op internet: www.haitiproject.info.
Wereldwerkgroep Scharnegoutum
dddddddddddddddddddddddddddddddd

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 april
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL
dddddddddddddddddddddddddddd

01 april Jeugdraad
02 april Koersbal ; Kerkenraad
03 april Gespreksgroep ; Dorpsbelang ; Paardenfokver.
04 april Klaverjassen ; Krite ; TSJOCHAVOND.
05 april Fam. Feest ; DISCO ; ver. feest.
07 april Algemeen bestuur Elim.
08 april Wees een Zegen ; Beleggersclub
09 april Ledenvergadering Krite ; Moderamen ; Shantykoor.
10 april Gespreksgroep
11 april Kinderfeest.
12 april Korps ; Biljarttoernooi
14 april Kerkrentmeesters
15 april Dorpsbelang.
16 april B.H.V. ; Koersbal
17 april Passage
18 april Biljarttoernooi
19 april DISCO.
22 april Wees een Zegen ; Rallyclub
+
23 april Diakonie ; shantykoor ; Bingo 55
28 april B.H.V.
30 april KONINGINNEFEEST.
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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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