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Verhalen over de oorlog
In deze tijd van het jaar gaan kinderen van de basisschool op zoek naar
mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Om te luisteren naar verhalen
over oorlog en vrijheid. Ouderen bezoeken scholen om daar te vertellen wat
het betekent op te groeien in oorlogstijd. Dan komen de verhalen los die de
herinnering bewaren aan de jaren ’40-’45, meer dan 60 jaar geleden. Verhalen over mensen die onderduikers ruimte verschaften om te overleven. Over
verzetshelden die Joodse vluchtelingen een veilig heenkomen boden. Die
hun moed soms zelf met de dood moesten bekopen, zoals Willem Santema
uit Scharnegoutum.
In deze Doarpomropper het verhaal van een vrouw van 78 jaar die in de oorlog woonde in een van de huisjes aan het eind van Zwettewei-noord. Zij was
de
getuige van het drama dat daar plaatsvond op de 4 april 1945. Een verhaal
in het Fries, want zulke emotionele gebeurtenissen kun je alleen maar weergeven in je ‘memmetaal’.

It oarlochsferhaal fan
Jeltsje Joustra-Talsma
In jier ferlyn lies Jeltsje Joustra-Talsma (1929) út Nijlân yn de Doarpsomropper fan Skearnegoutum hoe’t de mannen dy’t op de tinkstien stean fan it monumint op‘e Achterbuorren yn de oarloch om it libben kommen wienen. Ien
fan dy mannen wie Douwe Feenstra. Hy waard deasketten yn de wurkpleats
fan har heit. Wat er dy dei barde stiet har noch goed foar de geast.
Op 4 april 1945, de dei dat it drama him ôfspile, wie Jeltsje in famke fan 15
jier. Se wenne op nûmer 4 fan wat no de Zwettewei hjit. Har heit Herre wie
skuonmakker. De wurkpleats hie hy achter de wenkeamer. Se holp him wol
mei it besoargjen fan de oplappe skuonnen by de klanten. Foaral de ritsjes
op’e fyts troch it lân nei Goaiingea wit se noch goed. Earder hie it gesin
Talsma wenne op it plak wêr’t no de skuorre stiet dy’t brûkt wurdt foar opslach troch Harry Wiersma. Gelf Wiersma wenne dêr doe ek. Op ‘e souder
fan dat hûs is de kaartenbak fûn mei nammen en adressen fan Joadske ûnderdûkers wêr’t ferline jier oer skreaun is. Heit Herre hie dêr syn skuonmakkerij boppe, it gesin wenne ûnder, sa fertelt Jeltsje. Herre wie ek noch kapper. Tusken it skuonlapjen troch kamen klanten by him dy’t knipt of skeard
wurde moasten. Soan Sietze hat de skuonmakkerij nei de oarloch oernommen doe’t heit yn 1947 ferstoar. Sietze is letter nei de Alddyk ferhuze mei de
skuonmakkerij. Dêr wie mear romte.
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Yn dy tiid hiet de Zwettewei gewoan de strjitwei, de ferkearsdyk tusken Snits en Ljouwert. It ferkear riid
flak foar de doar lâns en oan de
dyk stienen grutte iperen beammen. Alde foto’s jouwe dêr in moai
byld fan. De nije ferkearsdyk kaam
der pas yn 1958 en waard fierder
fan de hûzen lein. Nei de lêste
oanpassing is de dyk noch in stik
ferlein.
It wie 4 april 1945 moai stil waar. In pear mannen fan de Streek, sa’t dit stik
fan de strjitwei neamd waard, woenen jûns nei iten wat tûken út de beammen seagje. Ald en jong wie op’e dyk. Ek evakuees út Hollân. Jeltsje wit
noch dat se in jonkje yn ‘e hûs hienen dat mei in âlder suske út Amsterdam
kommen wie. Sy hie in karke achter de fyts hingjen. Doe’t Jeltsje har mem it
kleed fan it karke omheech die en in jonkje lizzen seach, sei se: “Dy bliuwt by
ús, oars rêdt er it net “. It famke is allinnich trochgien nei Ljouwert. Ek hiene
se noch in famke út Utert yn ‘e hûs. Krekt as safolle oare bern kamen se hjirhinne omdat se yn de grutte stêden hast neat mear te iten hiene.
Ien fan de mannen, Douwe Feenstra, hy wenne ek oan de Streek, woe tûken
út de beam seagje foar syn buorfrou frou Van der Veen. Dy har man wie
koartlyn nei it Dútske Wilhelmshaven brocht, wêr’t in wurkkamp foar mannen
út it noarden fan it lân wie. Der moast hout komme foar de kachel, wêr’t ek
op kôke waard. Douwe krige help fan Tseard Gouma dy’t fierderop wenne yn
ien fan de húskes njonken de pleats fan foarhinne de Santema’s. By de
pleats fan Santema (no fan famylje Reiker) makke de strjitwei in bocht nei
rjochts. Yn de bocht moast Jeltsje mei Douwe Feenstra syn dochter Gryt op
de útkyk stean om de mannen op ’e tiid warskôgje te kinnen as der ûnried
fanút Ljouwert wêze soe. Alles like goed te ferrinnen. Fanôf it plak dêr ‘t de
mannen yn de beam sieten waard dan ek al gau roppen dat de famkes der
wol wei komme koenen omdat de mannen klear wienen. As se op wei binne
nei de Streek, komt ynienen mei grutte feart út de rjochting Ljouwert in Dútske auto. Eltsenien dy’t op de dyk is flechtet fuort yn ‘e hûs of efter hûs nei de
Trekfeart. De twa Dútsers sjogge Douwe Feenstra út ‘e beam kommen en it
hûs fan Herre Talsma ynfleanen, hy ferstoppet him yn de skuonmakkerij. Ien
fan de Dútsers folget him, hy sjocht him dêr op in berch skuonnen lizzen en
sjit him in pear kûgels troch de holle. Alles duorret mar inkele minuten. As de
beide mannen al sjittend rjochting Snits fuortride, komt eltsenien wer foar it
ljocht. Omdat der in skot heard is yn it hûs fan Talsma tinkt men oan Herre
Talsma. Mar de skuonmakker komt sels bûtendoar mei de wurden: “Der leit
al ien…. it is Douwe”. Letter sil hy fertelle dat er troch de slimme ferwûnings
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net daliks seach wa’t it wie. Douwe Feenstra miste in stikje fan ‘e tomme,
doe wist er it.
Tseard Gouma is by Sikke Haan, in oare streekbewenner, yn bêd dûkt. Nei
him ha de Dútsers net socht. Jeltsje tinkt dat hy de beam al út west hat doe’t
de Dútsers de hoeke om kamen. Sels fleach se by Auke Jellema yn ‘e hûs,
no Zwettewei 14. “Mar nei’t Feenstra fuortbrocht wie, haw ik mei it famke út
Utert it bloed fan de skuonnen waske op it stalt by de
Swette. Se moasten skjin nei de minsken ta no”. Se hat alles fan dy dei noch faak by har. En dan te betinken dat se
in goed wike letter yn deselde bocht fan de strjitwei mei
Gryt de Kanadezen oankommen seach.
Yn de oarlochsjierren hat se ek noch as faam wurke by
drukkerij Reitsma oan it Oud Kerkhof yn Snits. Dêr siet de
ûndergrûnse en waarden yllegale bledsjes makke. Se hat
doe noch wolris as koerierster op ‘en paad west.
No wennet se alwer hielwat jierren yn Nylân. Doe’t har
man noch libbe hat se op 4 maaie de deadebetinking geregeld meimakke by it monumint achter de tsjerke yn Skearnegoutum. “Hjir haw ik wat te betinken”, seit se.
S.P.

Stichting
ZuidWest
Friesland

De Spinnekop 4
8748 BG Witmarsum
info@kinderopvangzwfrl.nl
Tel.:
tel: 0517-532084

Buitenschoolse Opvang Scharnegoutum
In “ Elim “ is per 1 april de buitenschoolse opvang gestart.

Op maandag, dinsdag en donderdag is de BSO
open van 15.15 u tot 18.30 u.
Heeft u interesse kom gerust even kijken met uw
kind op maandag of dinsdagmiddag.
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Nieuwsbrief voor de omwonenden van de Slachte
Beste omwonenden van de Slachte
Zaterdag 14 juni 2008 is het zover! De derde Slachtemarathon zal dan worden gelopen. Deze keer doen er weer wandelaars én hardlopers mee. De
eerste deelnemers zullen om 06.30 starten en de laatste deelnemers om ongeveer 11.30. Ondertussen zijn wij als organisatie al druk bezig met de voorbereidingen voor de grote dag. En ook de dorpen op en aan de Slachtedijk
hebben het er al erg druk mee. Voor u als omwonende betekent 14 juni ook
een speciale dag. De Slachtedijk wordt dan even omgetoverd tot één grote
promenade waar duizenden deelnemers, vrijwilligers en bezoekers zullen
genieten van sport, gezelligheid en cultuur. Veel mensen zullen uw omgeving opzoeken en wij zijn op dit moment hard aan het werk om dit op 14 juni
in goede banen te leiden.
Voor ons als organisatie schept de derde marathon verplichtingen. Wij willen
bij het organiseren van deze marathon laten zien dat we het evenement na
twee keer oefenen in 2000 en 2004 nu goed onder de knie hebben.
Wij hopen dat u als omwonende er ook weer zin in heeft om er een gezellige
dag met z’n allen bij de Slachte van te maken. Het thema van deze marathon
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is ‘Freonskip’ (vriendschap). Een mooi thema dat ook past bij de jarenlange
steun van de omwonenden aan de Slachtemarathon. Zonder uw vriendschap
kunnen wij geen Slachtemarathon organiseren!
Jelle Bangma, voorzitter
Nieuws voor de omwonenden van de Slachte
De Slachtemarathon brengt altijd een aantal gevolgen mee voor de omwonenden. Zo zullen sommige omwonenden die héél dicht bij de Slachtedijk
wonen minder gemakkelijk kunnen reizen op 14 juni, omdat dan bepaalde
wegen afgesloten zijn. Wij adviseren u als u geen andere dringende afspraken die dag heeft, om een stoel in de tuin te zetten (hopelijk is het mooi
weer!), een lekker ijsje erbij te nemen en vervolgens het Slachtespektakel
vanuit uw eigen privé skybox te aanschouwen. Het is even een heel gebeuren in de omgeving: er zullen apartere dingen op de dijk te zien zijn dan op
de meeste andere zaterdagen.
Verder zal het bedrijf Omrin uit Leeuwarden op 14 juni voor afvalbakken zorgen en deze na het evenement ook weer opruimen. Een groot evenement
als de Slachtemarathon trekt veel mensen naar de Slachtedijk en die laten
jammer genoeg ook veel afval achter. Als organisatie staan wij er garant
voor dat uw omgeving weer helemaal schoon zal zijn op 15 juni.
Ook zullen we er deze keer weer voor zorgen dat het ophalen van de melk
bij de boeren weer goed geregeld wordt. Bij sommige boeren zal de melk ’s
ochtends opgehaald worden en bij anderen ’s middags, afhankelijk van de
locatie aan de Slachtedijk. Hierover wordt de komende tijd meer duidelijk en
zodra wij meer weten, laten wij dat aan u weten.
Wij willen u alvast vragen om begrip voor deze omstandigheden.
Prijsvraag
Onze nieuwe brug over de A31 bij Getswerderzijl, die de Slachte weer
compleet zal maken, heeft veel mooie eigenschappen meegekregen. Hij is
groot en heeft een mooi lijntje, hij heeft zowel uit de verte als dichtbij een
imposante uitstraling en hij kan wel tegen een stootje. Hij doet bijvoorbeeld
niet moeilijk over het tillen van 13.000 deelnemers. Bovendien komt hij in
een prachtige landelijke omgeving te liggen.
Toch mist de nieuwe brug nog wat: hij moet nog een mooie naam hebben.
Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen om eens na te denken over welke
naam bij deze brug zou kunnen passen.
Stuur uw idee vóór 10 april met uw eigen naam en adres naar:
info@slachtemarathon.nl. Het kan ook met de post: Stichting
Slachtemarathon, Postbus 1288, 8900CG in Leeuwarden.
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Een deskundige jury zal een naam uit de insturingen kiezen. Wat kunt u er
mee winnen? Uw naam voor altijd op de brug en een speciaal voor u
gemaakt Slachte-shirt!
dddddddddddddddddddddddddddd

Tiedema Droogtechniek b.v.

‘Voor een frisse kijk op drogen en verwarmen moet je bij Tiedema zijn’.
Deze keer was ik op bezoek bij Droogtechniek Tiedema b.v op de Oergongswei 19c.
Dit bedrijf is alweer 4 jaar werkzaam in Scharnegoutum . Voor mij was het
een verrassing welke werkzaamheden dit bedrijf doet. Het is een bedrijf dat
zich gespecialiseerd heeft in Droogtechniek, verwarmingstechniek en lekdetectie. Ze hebben vele apparaten welke kunnen verwarmen en drogen voor
zowel grote als kleine ruimtes en daarnaast sporen ze zonder moeite iedere
lekkage voor u op ,zelfs vóór deze zichtbaar aanwezig is. Met jarenlange ervaring en kennis zijn ze experts in klimaatbeheersing en het drogen van
vochtige ruimtes. Ze adviseren, verrichten vochtmetingen en bieden specialistische ondersteuning bij o.a. drogen en verwarmen van bouwprojecten, het
drogen van archief- of opslagruimtes en het (preventief) opsporen van lekkages. En zoals het informatieboekje vermeld: wij beperken de overlast na waterschade en lossen dit probleem voor u op. Tiedema is gespecialiseerd in
het verhuren van diverse soorten (bouw) drogers en verwarmingsapparatuur.
Dhr. Rein Tiedema is eigenaar van het bedrijf en samen met 3 personeelsleden timmeren ze behoorlijk aan de weg.
Qua machines en kennis zijn ze één van de grootste van het noorden.
Dhr. Tiedema werkte vroeger wel eens bij z,n oom op de boerderij , kwam zo
in aanraking met de agrarische kant en volgde ook de middelbare landbouwschool. Daarna kreeg hij werk bij ‘ Schoonmaakbedrijf Vlietstra ‘ waar ze
vooral werkzaamheden verrichten op het gebied van de specialistische reiniging. Op een gegeven moment werd er een vestigingsmanager in de droogtechniek gevraagd en dit werk heeft hij 8 jaar gedaan. Het ging heel goed en
toen heeft hij de stap gezet om voor zichzelf te beginnen. Met zijn eigen bedrijf kan hij ook beter voor zichzelf uitkomen, gewoon: ‘in oprjochte Frysk en
stean foar je wurk.’
Vrijwel alle klanten van het vorige bedrijf kwamen later bij hem terecht en ze
werken nu voor de grootste aannemers van het noorden, zo’n 90% in de
bouw en 10% in de verzekeringswereld, ondermeer het oplossen van waterschade, alles moet weer droog. Ze werken in de bovenste helft van Nederland, de lijn ligt ongeveer van A’dam tot Amersfoort, maar als er vraag is reizen ze ook verder het land in.
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Belangrijk is hun werk in het drogen en verwarmen van nieuwbouwprojecten,
zodat de bouwbedrijven door kunnen werken, het bouwproces gaat immers
steeds sneller.
Omdat het zo goed gaat willen ze ook graag uitbreiden, tot hun spijt lukt dit
niet in Scharnegoutum, want het vrijkomen van industrieterrein gaat te langzaam. Dhr. Tiedema is wel een echt dorpsmens en had het graag anders
gezien. Als er keuze was geweest dan zou het bedrijf in Scharnegoutum zijn
gebleven.. Nu gaan ze echter volgend jaar naar de Hemmen 3 bij de nieuwe
A7 richting Bolsward. Het bedrijf komt dichtbij het oude boerderijtje wat nu
nog midden in de landerijen ligt.
Het leukste aan een eigen bedrijf vindt dhr. Tiedema het commerciële gebeuren en het meehelpen op de werkvloer, De afwisseling, telkens andere
werkzaamheden doen, dat is de uitdaging.
Een leuke belevenis voor het bedrijf en de werknemers:


er was waterschade in het spelershome van Ajax in Amsterdam, in
de Arena. Binnen een dag moest dit worden opgelost. Tijdens deze
werkzaamheden konden we alle voetballers ontmoeten, want die
kwamen net terug van de training. Dat was toch wel heel bijzonder.



Ook erg leuk was om de klimaatbeheersing in het gebouw van de
‘Gouden Koets’ te verzorgen. Die zie je niet iedere dag. De Gouden
Koets poetsen ze van tevoren op, voordat hij gaat rijden, maar als
het te vochtig en te koud is dan wordt het binnen de kortste tijd weer
dof. Door de inzet van onze apparatuur blijft de koets glimmen.

Op m’n vraag: Als u iets mocht veranderen in Scharnegoutum wat zou dit
dan zijn, antwoordde dhr. Tiedema: Voor bedrijven moet meer grond beschikbaar komen, er zijn al veel bedrijven weggegaan vanwege het trage
vrijkomen van industrieterrein. ‘Starters’ die ook graag willen blijven gaan nu
noodgedwongen naar Sneek.
Er zijn verbazend veel bedrijven in Scharnegoutum en dat zorgt voor een
goede impuls. Wat betreft het verenigingsleven is Scharnegoutum ook een
erg actief dorp.
Als bedrijf zijn we lid van de Ondernemersvereniging Scharnegoutum.
Op m’n vraag : stel u voor, u moet een ander bedrijf opstarten of ander werk
zoeken, welk beroep of bedrijf zou dit dan worden, kwam na even nadenken
het antwoord, iets in de handel, misschien in onroerend goed, dat is ook erg
leuk.
Als leuke hobby, sport : Kaatsen! Vroeger speelde hij mee in de hoofdklasse
KNKB. Hij is afkomstig uit Midlum en dat is een echt kaatsdorp. Met 2 jongens, ook uit Midlum, heeft hij samen meegedaan aan de Freule en ze wone
nen daar de 3 prijs.Een prachtig resultaat natuurlijk en onvergetelijk. Ook
werden er successen behaald op NK en Jong Nederland. Ook heeft hij een
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aantal keren mee gedaan op de P.C. Ook Schaatsen is een van de favoriete
bezigheden, even 1x per week naar Thialf. Het wachten is echter
nog op de elfstedentocht, het is een grote wens om die eens mee
te rijden.
Qua weer houdt dhr. Tiedema vooral van zon, maar bedrijfsmatig is regen beslist niet erg en als favoriet vakantieland springt Griekenland er
bovenuit. Ook Canada en Nederland zijn fijne vakantielanden, maar vooral
bij de laatste speelt het weer soms parten. Maar als hij voor een ander land
zou moeten kiezen om te wonen en te werken dan zou het Canada worden,
daar zijn nog mogelijkheden.
Korte vragen:
 wat draagt u altijd bij u, kwam als eerste het antwoord : telefoon!
Dag- en nacht, altijd oproepbaar, daarnaast ook m’n portemonnee
en de sleutels.
 Hoeveel uren werkt u per week: 60-65 uur per week.
 Hekel aan: onrecht en oneerlijkheid.
 Vervelendste vak vroeger op school: talen, vooral Frans en Duits
 Motto: Tiedema loste het op.
En met dit motto nog even een toelichting: het bedrijf is ook heel goed in het
preventief vaststellen van stroomlekkages. Als fabriek, organisatie of onderneming kun je veel schade krijgen als een stroomlekkage een defect veroorzaakt. Zij kunnen d.m.v een infraroodcamera preventief controleren in ondermeer schakelkasten,netwerken en apparatuur. Deze snelle controlemethoden toont precies aan waar onderhoud gewenst is.
In hun loods staan een hele serie machines klaar, allemaal geheel geordend
en overzichtelijk op een rij. Ook brandstof in vierkante extra veilige bakken
staan klaar. Toch staan de meeste machines op locatie en zou alles terug
zijn, dan is de loods te klein. Voor de deur staat een zwarte vrachtwagen
klaar met de woorden” Tiedema Droogtechniek” op de zijkant, hij staat klaar
voor vertrek want er is werk aan de winkel. Er moeten nog machines gehaald
en gebracht worden.
Een paar woorden voor alle inwoners van Scharnegoutum:
We zorgen voor het oplossen van waterschade, opsporen van lekkages en
kunnen zorgen voor het tijdelijk verwarmen van grote en kleine evenementen, nieuwbouw en loodsen. Ook verzorgen we vochtmetingen! Als voorbeeld: uw nieuwbouwhuis is klaar, de aannemer is geheel klaar met de
werkzaamheden en dan wilt u er een vloer in, een houten- of parketvloer.
Dan is het goed om te weten hoe hoog het vochtigheidsgehalte van uw woning is. Dit in verband met uitzetten en krimpen van de vloer. Dus als u ons
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hulp nodig hebt of we kunnen op een of andere manier iets voor u betekenen
dan horen we dit graag. Ook voor informatie kunt u bij ons terecht.
Met een vriendelijke groet van Tiedema Droogtechniek.
Tiedema Droogtechniek bv
Rein Tiedema m 0652-662993
Oergongswei 19c
8629 SZ Scharnegoutum
Tel: 460099
Fax:460175
info@tiedema.nl
www.tiedema.nl
O.V.
ddddddddddddddddddddddddddddd

Dodenherdenking 2008
Op zondag 4 mei aanstaande staan we met z’n allen
weer even stil bij hen die vielen voor onze vrijheid,
vrijheid nog immer een groot gemeengoed op deze
wereld.
Zoals gebruikelijk vindt op deze dag een herdenkingsbijeenkomst plaats bij
het monument aan de Achterbuorren. Tijdens deze bijeenkomst herdenken
we allen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesoperaties.
Vanaf dit jaar is er een 4 mei commissie in het leven geroepen welke
voortaan, ondersteund door de oranjevereniging en dorpsbelang de herdenking(en) zal uitvoeren. Deze commissie bestaat thans uit Cobie de BoerBergstra, Baukje de Groot, Akke Algra en Nynke en Brechtje Posthumus.
Belangstellenden worden verzocht om uiterlijk 19.40 uur aanwezig te zijn.
Buurtverenigingen welke een krans willen leggen tijdens de plechtigheid
kunnen hun opgeven bij Akke Algra (tel. 411998).
Meer informatie over de herdenking staat op het inmiddels bekende oranje
stencil welke reeds bij u in de brievenbus is gegleden.
De commissie en de ondersteunende organen verwachten net als voorgaande jaren een grote opkomst.
Tot ziens op zondag 4 mei 2008!!!
dddddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier: zaterdag 3 mei
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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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Jeu de Boule
Daar hebben we lang naar uit gekeken, als het
eerst maar weer mei is dan ligt het speelveld bij
de sportkantine er weer verzorgd bij en laten wij
de ballen weer rollen.
Met Pasen leek het daar nog niet veel op, koude nachten en zware sneeuwbuien maakten ons alleen maar triest. Maar ja je wist het kan zo niet blijven
doorgaan. Zelfs de kievietseieren brachten er geen verandering in. Maar we
klagen niet langer en zo het nu staat gaan we 7 mei los.
Denk er eens over na en kom 7 mei kijken of speel geheel vrijblijvend een
keer mee. Het verplicht tot niets. Om kwart over twee begint de loting in de
sportkantine. We spelen iedere woensdagmiddag tot oktober.
Voor inlichtingen kunt u altijd terecht bij,
Dhr.M. Harder
Tel: 417581
Mevr. Postma
Tel: 411157
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Koersbal

Op 16 April was het de laatste middag in Elim. We zijn 14
keer bij elkaar geweest en het heeft niet een keer verveeld. Maar deze zomer gaan de matten tot oktober weer
de kelder in.
Het bestuur.
ddddddddddddddddddddddddddd

De Lytse Stuit – Competitie
“It kin wer hinne”.
Het komende kaatsseizoen werpt zijn schaduwen vooruit. In de vorige Doarpsomropper wordt de jeugd al
weer warm gemaakt en inmiddels is ook het “Karrenijs
2008” in de bus gevallen.
De start is traditiegetrouw op 30 april als de klassieker de Koninginnedagpartij wordt gespeeld en dit jaar kunnen de stijve spieren naderhand
4 dagen rust krijgen vanwege de vele vrije dagen erna..
Vanaf maandagavond 5 mei gaat de competitie weer van start. De kampioenen van vorig jaar Reindert Oosterbaan, Johan Wittermans en Betty van der
Laan zijn de titelverdedigers.
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Reindert is als beloning zelfs doorgeschoven naar de positie van voorzitter
van “De Lytse Stuit”.
Opgave voor de competitieavond kan door middel van het competitiekaartje
of briefje met naam in de brievenbus naast het materiaalhok te deponeren.
Tussen 18.30 en 18.45 kan er nog gebeld worden met de kantine 0515424670. Loting is om 18.45 uur precies zodat er op tijd 19.00 uur begonnen
kan worden. Evenals vorig jaar kan er weer om een periodetitel worden gekaatst over de eerste 8 avonden.
Het bestuur heeft inmiddels in overweging genomen het voorstel om per
avond 2x te loten.
Voordeel is dat kaatsers welke krap in hun tijd zitten om deze toch 1 partij te
kunnen laten kaatsen, hetzij om 19.00 uur of om ca. 20.15 uur. Kaatsers en
kaatsters welke het tijdstip van 19.00 uur vanwege werk en/of zorgtaken niet
kunnen halen kunnen dan om 20.15 uur nog even los.
Opgave tijden blijven gelijk, wel duidelijk vooraf aangeven wat je wilt.
Het programmaboekje “Karrenijs 2008” ziet er weer prima uit o.a. met het
vervolg “Toppers van toen” door Reinder de Boer.
Dus vanaf maandag 5 mei is iedereen weer van harte welkom op de “De
Kromme Tille” om wekelijks zijn kunsten binnen de lijnen te vertonen of gewoon even te buurten.

HARA nieuws
Hierbij wil ik u er op attent maken dat er binnenkort vaste klantendagen zijn
bij uw HARA-consulent. Deze dagen vinden plaats op:
DINSDAG 27 MEI, VAN 9.30 UUR TOT 15.00 UUR
WOENSDAG 28 MEI, VAN 9.30 UUR TOT 12.00 UUR
Op deze dagen kunt u terecht voor al uw vragen en produkten van de HARA.
Bij inlevering van een tas met sticker, te verkrijgen bij uw hara-consulente,
krijgt u bij besteding vanaf 15 euro, altijd voordeel van 20 tot 30%. Ook als u
geen tas ontvangt, kunt u natuurlijk langskomen.
Uw HARA-consulente:
Irma Sibma
M. de Jongstr. 19, 8629 PS Scharnegoutum
Tel. 0515-412890
Vertel deze informatie door aan uw familie, vrienden en kennissen. Ik hoop u
allen te begroeten op deze open dag.
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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 19.30 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
14
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Berichtje van Doarpsbelang
Hier weer een berichtje van doarpsbelang om u op de hoogte te houden van diverse zaken.
Zoals u ongetwijfeld gezien zult hebben, is er gestart met de
aanleg van de natuurprojekten aan de noord- en zuidkant
van Scharnegoutum.
De werkgroep is druk bezig om het beheer en onderhoud van deze stukken
natuur te regelen. U wordt hierover t.z.t. nog geïnformeerd.
Bij herhaling hebben wij in de doarpsomropper een oproep geplaatst om
dorpsbewoners te vragen om mee te denken over een jeugdbeleid. Helaas,
niemand heeft zich aangemeld. Toch jammer, er is altijd wel veel kritiek op
de jeugd, maar blijkbaar is men toch niet zo geïnteresseerd. Hierbij nog een
poging, denk mee!! Opgave kan bij doarpsbelang.
De aanlegringen voor bootjes in het uitbreidingsplan de Zwette zijn door de
gemeente aangebracht. Op zeer korte termijn worden de plaatsen toegewezen. U krijgt hiervan z.s.m. bericht.
Woningen nieuwbouwproject Welkom: Er is onlangs een info avond geweest
in Elim. Deze bijeenkomst was zeer druk bezocht en er kwamen veel aanmeldingen binnen. Inmiddels heeft Welkom de woningen toegewezen.
Tot zover dit berichtje.
Met vriendelijke groet, namens doarpsbelang,
Jelly v.d. Zwan, Tel. 416846
ddddddddddddddddddddddddd

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.
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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
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Muziekliefhebbers,
(oud)muzikanten, opgelet!
Op zaterdag 11 oktober 2008 organiseert muziekvereniging ‘Excelsior’ uit Scharnegoutum een origineel themaconcert!
Het thema zal later bekend gemaakt worden, het belooft
een swingend en origineel concert te worden.
Maar er is meer!!!
We nodigen mensen die een instrument bespelen of die dat in het verleden
gedaan hebben uit om deze avond met ons mee te spelen! Ligt de ‘toeter’ op
zolder of heb je gewoon zin om weer eens de sfeer te proeven bij het korps,
dan is dit een leuke en unieke kans om geheel vrijblijvend met ons mee te
doen.
Waarschijnlijk zullen de mensen die hier interesse voor hebben enkele
woensdagavonden (de repetitieavond) voor 11 oktober meerepeteren. De
bedoeling is om tijdens het concert enkele stukken ‘samen’ ten gehore te
brengen.
We snappen dat het nu nog wel ver weg is en dat de zomervakantie er tussen zit, maar we vragen jullie om alvast eens na te denken over deelname.
Voor een vrijblijvende, voorlopige opgave kun je mailen en/of bellen naar één
van de volgende bestuursleden:
Judith Holtrop, Scharnegoutum – (0515) 419695 of judithholtrop@tiscali.nl
Anke-Marij van Raalte, Tersoal – (0515) 521490 of ankemarij@hotmail.com
Namens Excelsior,
Judith Holtrop, voorzitter
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B.C. de Lakenkrakers
Verrassende ontknoping van de competitie
Onze penningmeester A. Samoestie leek onbedreigd kampioen te worden,
maar hier stak J. Bijlsma een stokje voor. Abe had nog eenmaal winst nodig
om de eerste plaats op te kunnen eisen,maar hij moest toezien hoe Jacob op
gelijke hoogte kwam. In een beslissingspartij had Bijlsma de langste adem.
Deze nieuweling bekroonde zijn eerste seizoen met het kampioenschap.
Ongekend……Hij vulde de kelken, wat natuurlijk altijd goed valt bij onze leden.
De eerste wedstrijd tegen B.C. Scharnegoutum beviel zo goed dat er nog
een vervolgpartij gaat komen op 18 april. Omdat de eerste partij verloren
werd, komen we nu met de A-selectie voor de dag. Hierbij zit natuurlijk onze
kersverse kampioen, die nu wel de druk op zijn schouders zal voelen. Het
spreekt vanzelf dat hij verbaal op onze steun kan rekenen en er kan dan bijna ook niets mis gaan.
Onze voorzitter kabouter Plop mist al royale tijd zijn keu en, omdat er wel
een ander exemplaar is blijven staan, is er waarschijnlijk sprake van een
misverstand. Dus heren Lakenkrakers, is het u opgevallen dat uw keu last
heeft van verkleuring of gewichtstoename meldt U aan bij de voorzitter voor
een check. De echte vinder heeft natuurlijk recht op 10 procent beloning in
de vorm van een vloeibaar goedje naar eigen keuze.
Intussen heeft ook nog een nieuw lid zich aangemeld, in de persoon van
Harm Dijkstra. Om wat te wennen doet hij deze keer aan de spelletjes na de
competitie mee. Het bezoek van de Terschellinger biljarters is uitgesteld tot
het najaar. Bij dit treffen zijn ook de vaste gastspelers weer hartelijk welkom.
Het enige wat er verder nog op het programma staat, is een mooie zomer.
Dus tot ziens of horens
F.v. Roozemond
dddddddddddddddddddddddd

Natuur- en recreatieproject
Scharnegoutum (vervolg)

Het natuur- en recreatieproject bestaat uit twee gebieden. In de vorige editie
van de Omropper hebben we u kennis laten maken met het zuidelijke gebied
en nu kunt u de beschrijving van het noordelijke gebied lezen.
Hoe ziet het plan Noord eruit.
Via de nieuwbouw komt u het gebied “Scharnegoutum Noord” binnen. Het
struinpad leidt u langs het zgn. rietland. Dit gedeelte bestaat uit riet en hier
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en daar staat een (knot)wilg. In het watergedeelte zijn eenvoudige aanlegplekken gemaakt voor de boottoeristen. Zij kunnen van het rietland genieten
maar kunnen vanaf de aanlegplek niet in het gebied komen.
Daarnaast vind je er bloemrijk grasland. Net als het zuidelijke gebied ontwikkelt zich ook hier een prachtig gebied. Plan Noord en Zuid versterken de
Middelseerûte.
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, nu
in de doarpsomropper laten we plan Noord zien.
fietspadtracé
Rietland daar
Wilgen

Eenvoudige
aanlegplek
kade
gasbuistracé

struinroute
speelweide
uitzichtpunt

Wandel/struin- en
parkbos

Hoe gaan we verder?
Inmiddels is de aannemer gestart met het daadwerkelijk aanleggen van beide gebieden. Duidelijk zal zijn dat als de natuurgebieden dit jaar zijn aangelegd het werk er voor ons dorp nog niet op zit. Het dorp wordt namelijk zelf
verantwoordelijk voor het beheer en ontvangt van de gemeente een jaarlijkse
financiële bijdrage.
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De omslag van denkwerk naar uitvoering.
Of te wel de start van een nieuw actief project, de werkgroep gaat er vanuit
dat het mensen en groepen inspireert tot initiatief en activiteit. De werkgroep
wil daarom dorpelingen aanwakkeren mee te doen met het veldwerk onder
het motto: Buiten en samen. De eerste vrijwilligers hebben zich al gemeld.
Wie volgt? Om een en ander te coördineren willen we een Stichting oprichten. Met als doel het beheren en onderhouden van beide natuurgebieden.
Liefst zien wij een brede vertegenwoordiging van mensen/groepen in onze
Stichting.
Kansen en mogelijkheden:
Interessant is het contact met o.a. IVN, “doarpen in het grien”, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland, hier zit veel expertise als het gaat om
het beheren van beide gebieden. En we bekijken samen met school/IVN of
er ook nog educatieve mogelijkheden voor schoolkinderen zijn.
We houden u op de hoogte
Over de ontwikkelingen in de komende tijd hopen wij u via de “omropper”en
de website
www.skearnegoutum.nl op de hoogte te houden. En…. schroom niet om
uw/jouw ideeën bij één van de werkgroepleden kenbaar te maken. Dit geldt
natuurlijk ook als u/jij het leuk lijkt om als vrijwilliger mee te gaan doen en
denken in de verdere ontwikkeling en beheer van beide gebieden. In de
werkgroep hebben de volgende mensen zitting, Jan Luimstra, afgevaardigde
fûgelwacht, Marijke Sinnema, afgevaardigde school, Piet Zijlstra, Sietse Holtrop, Jouke van Schepen en Albert Kingma.
Namens de werkgroep
Jouke van schepen en Albert Kingma
dddddddddddddddddddddddddd

Nieuws van Excelsior
Excelsior Totaal Concert
Zaterdag 24 mei a.s. om 19.30 in Elim, Scharnegoutum
‘De jeugd heeft de toekomst!’, dit geldt ook zeker voor de
muziekwereld. Met het enthousiaste jeugdkorps Jesband.nl,
laten we zien dat het heel erg leuk is om een instrument te leren bespelen.
Sinds een paar jaar starten we in het voorjaar met een ‘promotietour’ langs
de basisscholen in Scharnegoutum en in de omliggende dorpen. Er wordt
verteld wat muziekles en het korps precies inhouden, wat voor soort instrumenten er zijn en wat er nou precies zo leuk aan is: het samen muziek maken.
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De leerlingen op de basisschool kunnen na het volgen van de Algemene
Muzikale Vorming (AMV) ervoor kiezen om eens verder te gaan kijken in de
muziek. Dit kan door het kiezen van een instrument waar enkele proeflessen
mee kunnen worden gevolgd.
Inmiddels zijn de proeflessen in volle gang en hopen we dat er straks weer
veel enthousiaste jonge blazers bij zullen komen.
Om iedereen die geïnteresseerd is eens te laten zien wat Excelsior in z’n totaal in huis heeft, houden we op zaterdag 24 mei a.s. om 19.30 in dorpshuis
Elim te Scharnegoutum, het Excelsior Totaal Concert. Hierbij zullen het Aorkest, het jeugdkorps Jesband.nl én de leerlingen die de proeflessen hebben gehad een leuk en afwisselend programma spelen.
U bent van harte welkom!
ddddddddddddddddddddddddddd

Biljartvereniging De Klotestoters.
Het biljartseizoen zit er weer op, de kampioen is bekend
en de club is haast naar de kloten. Dit komt door verhuizingen en leden die verkassen naar een andere plaatselijke club. Dat is voor ons jammer maar we gunnen die
jongens graag een (betere club ?)
Wij proberen wel door te gaan met onze 11 leden, er kunnen nu dus nog 7
leden bij, het is op maandagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur.
De contributie is € 35,00 per seizoen, zowel dames als heren vanaf 16 jaar
zijn welkom, u kunt zich opgeven bij T. Boorsma tel. 414138.
Voor de rokers is het te hopen dat de Elim-commissie een warme beschutte
ruimte beschikbaar stelt, anders kunnen alle biljartclubs wel eens in de problemen komen.
De kampioen van dit seizoen is Johan Boorsma, na een spannend duel op
de laatste avond met de andere titelkandidaat Tjalling Zijlstra.
De Herbstmeister is Johan Postma, die ging de eerste helft van het seizoen
als een speer maar haakte de tweede helft af (misschien bang voor de stripteuse?)
We hebben de Lakenkrakers dit jaar ingemaakt zoals de laatste jaren gebruikelijk. Dit jaar hadden wij een paar gastspelers die deze biljarts niet kenden maar toch vrij gemakkelijk wonnen van de Lakenkrakers, wat wij niet
hadden verwacht. Het zegt wat over het peil van onze vrienden. Misschien
moeten ze een volgende keer hun vrouwen meenemen dan zijn ze wat rustiger. In de wandelgangen gehoord dat ze niet alleen naar de slotavond mochten wat wel begrijpelijk is. Je moet ze wat aangelijnd houden dat is het beste.
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Twee weken later zijn we naar de damesploeg van Reduzum geweest, ontzettend gezellig. Het is 5-5 geworden en de beslissing komt volgend seizoen
in Elim. Eén van onze vrijgezelle leden had wat amoureuze bedoelingen en
door alle spanningen de keu vergeten. Die wordt later nog opgehaald en
misschien komt er nog een bruiloft.
Op de terugreis werd de voorzitter nog aangehouden door een vriendelijke
agente, hij moest even in een pijpje blazen maar alles was prima.
Wij wensen alle leden een mooie hete zomer toe en tot september.
Groetjes het bestuur.

Kerkdiensten mei
01 mei
04 mei
11 mei
18 mei
25 mei

09.30
09.30
09.30
11.00

dienst in Lutkewierum
ds. H. Postma
dhr. B. de Boer, Nijland
ds. J.G. Majoor
ds. M. Mook, Sneek

Pinksterzondag
bev. ambtsdragers

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand mei jarig.
01 mei Tristan Komdeur
02 mei Betty Kolesnikova
03 mei Sander Cnossen
04 mei Jelke Bethlehem
06 mei Thomas v.d. Meeren
07 mei Rebecca Huistra
09 mei Lyanne Lam
09 mei Jessica Corbee
10 mei Lisanne Cnossen
11 mei Nynke Piersma

13 mei Jordi Uhe
22 mei Silvia Hammersma
23 mei Femke Bouwmeester
24 mei Janneke Zeilstra
25 mei Marlycke Strikwerda
26 mei Amy de Hoop
26 mei Iris Sluis
30 mei Falco Visser
31 mei Larissa Spoelstra
31 mei Timo Wiersma

*Belangrijk let op let op!*
*de consumptiemunten van Elim worden vervangen*
*u kunt ze nog tot 1 november 2008 gebruiken !*
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Elimagenda voor de maand mei
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL
dddddddddddddddddddddddddddd

03 mei DISCO
05 mei B.H.V.
06 mei B.H.V.
07 mei Shanty koor
14 mei Moderamen ; ZWO
15 mei Dorpsbelang
16 mei Ver. Feest
17 mei Receptie

19 mei Beleggersclub
Pastoraleraad ; Krite
20 mei Jeugdraad
21 mei Shanty koor
24 mei Korps
27 mei Rallyclub ; Dorpsbelang
28 mei B.H.V. ; Beleggersclub
29 mei Kerkenraad

ddddddddddddddddddddddddddddddd

Speeltuininrichting en de
wandeltocht

De Speeltuin is weer open. Na een grondige schoonmaakbeurt,
het verwijderen van allerlei stukken beton / steen en het opnieuw straten ziet de speeltuin er weer redelijk goed uit. Helaas
zijn een paar toestellen niet meer veilig en hebben we onderdelen moeten verwijderen, zodat ze niet meer kunnen worden gebruikt. In verband
met de nieuwe veiligheidseisen hebben we ook al een paar toestellen verwijderd
i.v.m. de veiligheid.
Samen met de gemeente is besloten tot een grondige renovatie en nieuwe inrichting van de speeltuin. Hiervoor is een adviesbureau gevraagd een nieuw
ontwerp te maken voor de speeltuin. We hebben de inbreng van de kinderen
hierbij als leidraad genomen door een enquête op school te houden waar iedereen enthousiast aan heeft meegewerkt. De wensen van de kinderen heeft geleid
tot een fantastisch mooi ontwerp van onze speeltuin waarbij met het thema
“jungle” het avontuur in de speeltuin voorop staat. Naast deze wensen is de veiligheid en zelfredzaamheid belangrijk, ook voor het mindervalide kind.
Het definitieve ontwerp is gepresenteerd in Elim en heel enthousiast ontvangen
door het bestuur en de vertegenwoordiger van de gemeente. De eerste toezeggingen voor de subsidie zijn al binnen en we hopen in het najaar te kunnen beginnen.
Wandeltocht en flessenactie eind mei of begin juni
Dit jaar opnieuw een wandeltocht voor de kinderen van 5 en 10 km met dit jaar
als thema “De Slachte”. Na de wandeltocht is er voor alle dorstige wandelaars
een hapje en een drankje.
Ook bijna traditioneel de lege flessenactie. Bewaar zoveel mogelijk lege flessen
en kratten. De kinderen komen ze graag bij u ophalen. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe speeltoestellen.
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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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