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Rinne
Ik ha noait sa’n rinner west. Ik hie altyd in hekel oan draven en rinnen sûnder
dúdlik doel. De president Rooseveltmars ha’k noait oan meidien. Fan de
Avondvierdaagse ha’k gjin medalje. Dochs hat ek by my it rinfirus taslein. Net
omdat ik no ynienen in heger doel sjoch yn it rinnen. Sa’t oaren dat wol
hawwe yn it optimaal genietsjen fan de natuer of it ûnderfinen fan spirituele
mominten ûnder it rinnen. Sa fier bin ik noch net. Foar my nimt it rinnen foaral in protte tiid, it sjit ek net op mei fiif km yn it oere en ik krij der mar seare
fuotten fan. It ienichste foardiel is dat je der net fan groeie.
Myn rinnen op dit stuit hat alles te krijen mei 14 juny, de dei fan de Slachtemarathon, ìt rinevenemint fan Fryslân, dat ien kear yn de fjouwer jier plakfynt
en wêr’t nije brêgen foar boud binne. Dêr sil ik oan meidwaan en moat foar
oefene wurde troch in ûnervaren rinner as ik. Oeren rinne op nije rinskuonnen en spesjale sokken, mei in ûnnoazel rêchsekje foar it iten en drinken ûnderweis. It binne gouden tiden foar de winkels mei de komplete útrissing foar
it rinnen, want ien kear ûnderweis fernimme je al gau dat it rinfirus ek in soad
oaren te pakken hat. Soenen dy ek sa’n hekel oan rinnen ha, tink ik dan.
Dogge sy dat ek foar dy iene dei? De dei dat de âlde slachtedyk feroaret yn
in lang lint fan kuierders.
It trainingsskema Slachtemarathon fan dizze wike skriuwt foar dat ik trije dagen rinne moat mei yn totaal 10 oeren, sa’n 50 km. Ik tink net dat ik dêr oan
takom, de Doarpsomropper moat ek klear. Mar 14 juny is alles oars is my
ferteld. Dan rinne jo noait allinne mar tusken 13.000 oaren. Dat wurde jo freonen neffens de organisaasje en dat helpt om it ein te heljen.
Dat skoalbern fan op ‘e Hichte ek meirinne oer de Slachtedyk is fansels hiel
bysûnder. Oer it hoe en wat kinne jimme yn dit nûmer lêze. We hawwe ek
praten mei in echte rinner. Ien dy’t al hiel wat skuonnen fersliten hat en foar
dit jier grutte plannen hat as it om rinnen giet. Sa makket dizze omropper
dochs noch reklame foar it rinnen.
S.P.
dddddddddddddddddddddddddd

Trekskûte
Pas as je hearre dat de bewenners fan de Trekskûte ek graach in Doarpsomropper ha wolle, krije je yn ‘e gaten hoe snel it giet mei de bou fan de
wenningen yn it nije plan. Wilens binne der al sân huzen bewenne, in oantal
oaren binne hast klear. De bewenners kinne der yn de takomst op rekkenje
dat se elke moanne in doarpskrante krije.
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www. skearnegoutum.nl
Boppesteande website is fernijd. Dêrmei is de ynformaasje op de site aktueel
en fernijend wurden. De natuer- en rekreaasjeprojekten noard en súd wurde
der bygelyks dúdlik en yn ûnderdielen útlein. De projektgroep hâldt ús oer de
foarútgong op ‘e hichte. Oare nijsgjirrichheden dy’t net op de Doarpsomropper wachtsje kinne stean der ek op. Al mei al de muoite wurdich sa no en
dan even te sjen.
Redaksje
dddddddddddddddddddddddd

De Lytse Stuit – Competitie
Na de eerste 3 avonden, onder mooie weersomstandigheden, heeft Tjalling Z. snode plannen. Hij is de klassementsleider in de A-klasse met een ongeslagen status, totaal 6
partijen gespeeld en alle 6 gewonnen.
In de B-klasse heeft Reinder de B. met slechts 1 eerst voorsprong op Rudi
van D. de leiding en bij de dames is er een hevige strijd ontbrand tussen de
zussen Tessa en Betty v.d.L en Djoeke v.d.W.
Totaal zijn inmiddels op 3 avonden al 30 kaatsers en kaatsters actief geweest waaronder weer enkele oude bekenden en een nieuw gezicht in de
persoon van Theo W. Inderdaad zoon van onze vroegere legendarische
voorzitter Durk W.
Maarten D. deed wo. 14/5 even mee en ging er met de volle buit van 14 punten vandoor. Vervolgens durfde hij het aan om de week daarop in het huwelijksbootje naar Vlieland te stappen en wij zijn zeer benieuwd of hij deze
prestatie nog eens herhaald ?
Douwe v.d.K. is uit de winterslaap ontwaakt en komt maandag weer ff langs
voor een praatje.
Jacob K. solliciteerde na zijn partij tegen Rein de B. openlijk naar een stukje
onder “Toppers van toen”
In de voorjaarsvergadering is besloten om gedurende de eerste periodetitel
per avond 2x te loten.
Voordeel is dat kaatsers welke krap in hun tijd zitten 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 en duidelijk vooraf aangeven wat je wilt.
dddddddddddddddddddddddddddd

OUD PAPIER: ZATERDAG 7 JUNI
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VOORBEREIDEN OP DE ZOMER?
Dan is een zonnebank-kuur bij NYNCKE`S VOETVERZORGING een goede
manier om je huid voor te bereiden op de vakantiezon, zodat het risico op
zonnebrand aanzienlijk wordt verkleind. Vergeet niet dat de zuidelijke zon
feller is omdat de zon hier dichter bij de aarde staat en er dus meer UVstraling het aardoppervlak bereikt.
WIST U DAT:
Uit wetenschappelijke hoek steeds meer geluiden komen dat
zonnen onder de zonnebank ook gezond is. Zonlicht heeft namelijk, in gezonde doses, veel positieve effecten op je gezondheid en je gemoed. In de eerste plaats voel je je natuurlijk behaaglijk en ontspannen door
de warmte van de zon of zonnebank.
Zonnen meerdere voordelen biedt, zoals: Betere doorbloeding
Een of twee keer per week een kleine dosis zonlicht (van zon of
zonnebank) stimuleert een groot aantal lichaamsprocessen: zowel de
doorbloeding van de huid en spieren als verschillende klierfuncties worden
aanzienlijk verbeterd.
o Een verhoogde weerstand
Langdurige stresssituaties ondermijnen je gezondheid. Zonnen ontspant. De warmte heeft een rustgevende invloed. Door regelmatig te
ontspannen, ben je minder vatbaar voor virussen en andere ziektes.
o Vitamine D
Ook is zonlicht verantwoordelijk voor de aanmaak van vitamine D.
Steeds meer komt wetenschappelijk vast te staan dat deze vitamine
niet alleen onmisbaar is voor sterke botten maar ook de kans op
borst en prostaatkanker, multiple sclerose, psoriasisachtige aandoeningen en depressies kan helpen voorkomen.
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Natuurlijke bescherming
Onder invloed van de zon (en de zonnebank) treden er in de huid
twee natuurlijke beschermingsmechanismen op:
 de huid maakt pigment aan dat een gedeelte van de UVstraling absorbeert;
 de huid verdikt zich zodat UV-straling minder diep in de huid
kan doordringen.

Veel mensen last hebben van winterdepressies
Vooral als je van nature een donkere huidkleur hebt, kun je last hebben van het gebrek aan zon in ons Nederlandse klimaat. Een wekelijks zonnebezoek kan dan helpen. Onder invloed van uv-licht wordt er namelijk endorfine (ook wel het gelukshormoon genoemd) aangemaakt in je hersenen.
Dit hormoon verbetert je humeur en geeft je een gevoel van geluk.

(prijs)info:

www.laatuwvoetenspreken.nl
P.A. Glastra van Loonstraat 17

8629 RW Scharnegoutum

Tel: 06-36032529
ddddddddddddddddddddddddd

Peutergym
Wij nodigen alle peuters uit voor een gymles op maandagmiddag van 14.45 uur tot 15.30 uur in de Wardy te Scharnegoutum. Natuurlijk mag je je papa, mama of verzorger
meenemen. Wilt u nadere info, dan kunt u contact opnemen
met juf Jacintha, tel.nr. 0515-469335.

KLEDINGACTIE SSS
In het najaar halen wij graag uw oude kleding weer op.
Bewaar daarom uw oude kleding en steun hiermee het
goede doel en SSS.
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Fryske/Friese kursussen
Foar in kursus Frysk/Fries geane jo nei de Afûk! Foar de Frysktaligen binne
der kursussen Frysk skriuwen, literatuer, skiednis.
Voor de niet-Friestaligen zijn er cursussen Fries verstaan, lezen en/of
spreken. Mear ynformaasje/informatie? 058-2343070 of www.afuk.nl.
Nij!/Nieuw! EduFrysk: online Fryske leare/Fries leren. Kijk op
www.edufrysk.nl

Het Jeugdsponsor Gala
Wij als jeugdkorps JESBAND.NL waren dit jaar uitgeloot
om mee te doen aan de jeugdsponsor actie van POIESZ
een kans om geld bij elkaar te sparen door munten.
En er is heel wat bij elkaar gespaard, namelijk € 944,--.
Hier zijn wij ontzettend blij mee.
Dit geld wordt goed besteed. We zijn een groeiende
groep met 26 jeugdleden en er is altijd iets nodig.
Nieuwe muziek of shirts en ga zo maar door. Er zijn inmiddels blauwe mappen met ons jesband logo aangeschaft. We maken er in ieder geval een
mooie slotdag van het seizoen van. Iedereen die ons geholpen heeft om zoveel munten bij elkaar te sparen BE-DANKT. Zonder u was ons dit niet gelukt!
Namens de jesband.nl Sietje Bakker.
www.jesband.nl
ddddddddddddddddddddddddddd

Hallo Passageleden.
Na een interessant en goed jaar van Passagebijeenkomsten gaan we nu weer van start
met onze zomeractiviteiten. Fietsen.
We zijn begonnen op woensdag 7 mei j.l. In
plaats van dinsdag gaan we nu elke woensdag. Iedereen mag meefietsen of je nu lid
bent of niet dat maakt niet uit. Hoe meer zielen, hoe meer fietsplezier. Neem gezellig je
buurvrouw of vriendin mee. Dus pak de fiets
dan doe je iets. Alvast heel veel fietsplezier.
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Jeugdclub? Gezellig!
Elk jaar vanaf september t/m april is er elke 2e
woensdag van de maand van 13.30-15.00
jeugdclub. Dit is een initiatief van de
jeugdraad waarvan wij ook wat subsidie ontvangen om het zo laagdrempelig mogelijk te
houden. De kosten zijn € 1,50 per keer. De
woensdagmiddag is bedoeld voor kinderen uit
groep 5 en 6.
We noemen het ook wel de knutselclub omdat we dat het meeste doen, we
maken placemats, wuppies, halloweenspullen, kerstspullen, leuke dingen
voor Pasen, Valentijnkado's, tractatieknutsels en nog heel veel meer. Maar
we hebben ook onze jaarlijkse kerstbingo en onze clubreis aan het einde van
het seizoen. Lijkt je dit wel erg leuk dan kun je je opgeven bij Korrie van Dijk
tel: 415831
Dat niet alleen wij het erg leuk vinden maar de kinderen ook blijkt wel uit de
onderstaande reacties.
Danielle Klijn:

1. leuke dingen
2. het is er gezellig
3. ze hebben altijd leuke dingen te maken

Klaas Fokke Plantinga:

Ik vond het heel leuk bij club, want ze hebben
altijd leuke dingen om te maken en soms met
snoep. En we hebben het altijd leuk met elkaar
omdat we altijd grapjes maken of moppen zeggen aan elkaar.

Aagje:

Club is hartstikke leuk. We maken altijd iets leuk
en we maken altijd iets anders. Het is suuuuper
leuuuuk!

Aron Kroese:

Club is heel leuk omdat het er gezellig is en niet
saai is.

Lianne:

Club is altijd leuk, altijd leuke dingen maken we
vooral. De laatste keer dan werken we met
snoep!!

Jordi Uhe:

Club leuk is. Je kunt leuke dingen maken. Patatzakje gemaakt en nog veel meer leuke dingen en het was niet saai.
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Danique Visser:

Club is echt heel erg leuk want je knutselt er altijd heel veel dingen waar je iets mee kunt. De 1
na laatste keer gingen we blaadjes vouwen en
de laatste keer maakten we allemaal eetbare
dingen en als er iets overbleef mocht je het
opeten. Kort gezegt, club is gewoon heel tof!!

Marlycke Strikwerda:

Club is te gek. Je maakt steeds weer iets anders. Het is ook handig dat
het dichtbij is. De mevrouwtjes Korrie en Piri
hebben erg hun best gedaan en volgend jaar
gaan ze nog meer hun best doen. De laatste
keer gingen we alleen maar eetbare dingen maken. Club is gewoon helemaal te gek.

Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er op dinsdagavond van 19.00-20.30
ook club.
Helaas moesten we het afgelopen seizoen deze kinderen echt teleurstellen
omdat het door gebrek aan vrijwilliger/sters niet door kon gaan.
De enthousiaste kinderen die dus komend seizoen naar groep 7 gaan willen
dolgraag verder knutselen. Dus geef u op als vrijwilliger/ster!!!!. Dit kan
bij José Feitsma tel: 419278
Korrie van Dijk en Piri Schaaper
P.S. Onze foto’s kun je bekijken op de website: www.skearnegoutum.nl
(doarpsomropper)
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Kwekerij
Oan it ein fan de Zwettewei rjochting Snits leit in stikje
grûn wêr’t yn it ferline wol skiep en jongfee rûn. It griene lân fan doe is op dit stuit feroare yn in kwekerij yn ‘e
maak.
Twa jonge minsken, Pieter Hoekstra en Trinalda Westerhof, besykje letterlik de kwekerij út de swiere klaai te krijen. Se wenje al wer
in skoft tegearre yn Sybrandabuorren. Pieter is grut wurden op de OBWpleats oan de oare kant fan de rykswei en Trinalda komt fan Nieuwleusen.
Dêr hat sy de ôfrûne trije jier in selde soart bedriuw hân, allinnich grutter.
Stekjes fan struken en
beammen binne mei ferhuze út Nieuwleusen. Se stean al even yn’e grûn en
de groei sit der yn. Ek is der omraak siedde. De wite stokjes jouwe oan wat
wêr siedde is.
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As it waar wat mei sit, kinne wy dizze simmer op de kwekerij noch terjochte
foar blommen. Trinalda hopet yn elts gefal sinneblommen en chrysanten oan
de man bringe te kinnen. Mar ek sied fan oare snijblommen, pompoenen en
siermais sit yn de grûn. Foar it ferkeapjen ha se gjin winkel nedich. Oan de
dyk komt in ienfâldich ferkeappunt mei ferskate blommen yn amers. De prizen stean derby en de klant moat him sels mar rêde. Wol wurdt frege jild yn
in kistje te dwaan dat net samar meinaam wurde kin. Yn Nieuwleusen ha se
it krekt sa dien en der gjin problemen mei hân. Ek hjir rekkenje se op earlike
minsken. Yn ‘e middei en sneons kinne sy der faak sels by wêze, alhiel anonym is it dus net.
Trinalda hat it ynisjatyf foar dizze ûndernimming nommen. Sy is saakkundig
mei har oplieding oan de middelbare túnbouskoalle. Sels neamt se it in út de
hân rûne hobby. Sy beiden hoege der ek net fan te libjen. Pieter wurket by
de gemeente Snits en Trinalda op in finansjeel administraasjekantoar yn Lelystad.
It moat mei de kwekerij wol fan de simmermoannen komme, want se ha gjin
kas. Dat soe tefolle ynvestearringskosten meibringe. It lân pachte se fan de
gemeente Snits. Se binne benijd of it plantguod en it sied hjir op ‘e klaai
oanslaan sil. Yn Nieuwleusen hienen se sângrûn. Dy wie ek folle makliker te
bewurkjen. Bliid binne se wol mei de Swette dy ‘t nêst de kwekerij rint. Mei it
droege waar fan de lêste wiken moast er geregeld sproeid wurde.
Foar de beide ûndernimmende minsken en foar it doarp soe it moai wêze as
dit projekt slagge.
S.P.
dddddddddddddddddddddddddddd

Bericht van de
Oranjevereniging
Scharnegoutum e.o
Koninginnedag 2008

Ter ere van koninginnedag hebben we met z’n allen
een mooie zonnige dag beleefd op woensdag 30 april jl.
De dag begon met een Poker-Fiets-Puzzeltocht uitgezet door enkele bestuursleden. Aan deze happening deden een kleine zestig liefhebbers mee.
e
e
De prijzen werden als volgt verdeeld; 1 prijs Wessel Bleeker (7 jaar), 2
e
prijs Niels v.d. Berg (7 jaar), 3 prijs Emma v.d. Berg (5 jaar).
Tijdens de Poker-Fiets-Puzzeltocht begon ook het kaatsseizoen op sportpark
“de Kromme Tille” als het goed is vindt u deze uitslagen elders in deze uitgave.
’s Middags genoten een kleine veertig kinderen, van een spannende jeugdfilm in Elim.
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Ook werd er ’s middags in Elim een Pokertoernooi afgewerkt, de prijzen
e
e
werden als volgt verdeeld; 1 prijs Wessel Dijk, 2 prijs Fabian v.d.Haag,
e
3 prijs Kees Becker.
Zo rond de klok van vijf uur werd het matinee opgeluisterd door twee plaatselijke jeugdige DJ’s en de live band Black Belt, de dj’s trakteerden ons op
een geweldig stukje muziek waaraan ruim gehoor werd gegeven, de dansvloer is niet leeg geweest!
Dat dit voor herhaling vatbaar is werd de organisatie wel duidelijk gemaakt
daar men over het algemeen de live band wat minder vond (smaken verschillen).
Tijdens het matinee reikte Jan de Vries de prijzen uit van het kaatsen.
Het matinee duurde nog ruim voort deze avond, al met al kunnen we concluderen dat het een goed en geslaagd feest is geweest.
P.S. Foto's van konininnedag zijn te zien op:
www.oranjeverenigingscharnegoutum.nl
Dodenherdenking
Zondag 4 mei jl. stond in het teken van Vrijheid maak je met elkaar.
Dit jaar luidde het landelijke thema Solidariteit, de ruggengraat van de
vrijheid.
Coby de Boer-Bergstra, leerlingen van de basisschool dhr. Jan v.d.Meer en
Nynke Posthumus droegen deze avond een aantal declamaties en gedichten
voor welke raakvlakken hadden met genoemd thema.
De bovenbouw van de basisschool heeft een aantal (werk)tekeningen gemaakt welke betrekking hebben op het thema en te bezien zijn in de groene
kast bij het monument aan de Achterbuorren.
Ook hier waren ruim 200 mensen te begroeten welke op hun manier blijk van
medeleven betuigden en getuige waren van het plaatsen van een zestal
kransen welke gelegd werden door diverse vertegenwoordigers van de
doarpsmienskip, gemeente Wymbritseradiel, stichting febrewaris ‘41 en
buurtverenigingen.
De herdenking werd met de “Last Post” en het zingen van twee coupletten
Wilhelmus en het Friese volkslied afgesloten, waarna aansluitend gelegenheid was voor koffie in Elim.
Ik ben weer thuis. Mijn hartelijke dank voor alle kaarten die ik in het ziekenhuis mocht ontvangen en ook in de Ielânnen ben ik niet vergeten. Ook bij
mijn thuiskomst hield het niet op met bloemen en fruitmanden. Mijn hartelijke
dank, ook namens mijn vrouw.
S. de Jong, De Terp 7, Scharnegoutum
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Nieuws over de website
“skearnegoutum.nl”
Ongetwijfeld heeft u de afgelopen periode een blik op de vernieuwde website geworpen. De website is weer een meetellend
medium wat actueel nieuws kort en bondig wil publiceren, bij
voorkeur ondersteunend met foto’s. Met die reden is er een
professionele camera aangeschaft en is de werkgroep uitgebreid
met een paar enthousiaste leden. We gaan er weer helemaal tegenaan.
Maar nog beter is dat u als vereniging, club of buurtvereniging zelf uw
nieuws gaat publiceren. Daar is binnen de website voldoende ruimte voor
gereserveerd. U hoeft u alleen maar als geregistreerde bezoeker te melden
en in een hand omdraai publiceert u zelf het laatste nieuws. Met andere
woorden het gebruik van de website is wat gemakkelijker geworden. Lukt dat
allemaal niet dan is er nog altijd de werkgroep die met raad kan bijstaan en
het eventueel nog gewoon meeneemt.
Onze klemmende vraag is aan alle verenigingen, en buurtcommissies om
weer actueel op het web te gaan staan. Immers de website van het dorp
werkt als een soort voorportaal. Het laat zich het beste vergelijken met een
informatiegids, een wegwijzer die actueel behoort te zijn. Doet u mee, maak
dan snel een eigen account aan via alfred@skearnegoutum.nl.. Dus ook
als het niet lukt even een e.mail naar alfred@skearnegoutum.nl. We helpen
graag…
Nieuwe site snufjes:
De website, is nu ook te vinden met www.scharnegoutum.eu
Een duik in de geschiedenis met de zoekmachine, tik een woord in en u
krijgt alle artikelen die destijds gepubliceerd zijn.
In de rubriek reportages, neemt u een duik in de geschiedenis en zijn de belangrijkste evenementen in beeld gebracht.
De website hij wordt steeds leuker, doet u mee?
Namens de website Albert Kingma 419755
Tijdens de Nationale Hartweek van 14-19 april 2008, is er ook in Scharnegoutum e.o. gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. De collecte
heeft het mooie bedrag opgebracht van € 779,40.
Een ieder die hieraan heeft meegewerkt, speciaal de collectanten, hartelijk
bedankt!
Vriendelijke groet, Akke Wiersma
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Op ‘e Hichte loopt de Slachte Marathon
De kinderen van groep 7 en 8 gaan de
Slachtemarathon lopen, een wandeltocht
van 42 kilometer die over de oude Slachtedyk gaat. Deze tocht is op zaterdag 14 juni
as. en er doen zo’n 13.000 deelnemers aan
mee.
De tocht is voor de kinderen in twee gedeeltes gesplitst. Op 7 juni lopen zij alvast de
eerste 20 km vanaf Oosterbierum. Er zijn die
dag geen andere wandelaars. Aanmoediging van familie en vrienden langs de route is die dag natuurlijk erg belangrijk.
Op 14 juni gaan de kinderen de laatste 20 km lopen. Dan lopen ze wél tussen de andere duizenden wandelaars. Maar met een voorsprong: zij hebben
immers de eerste helft er al op zitten! Er is deze dag genoeg vertier en muziek onderweg om iedereen naar de finish in Raard te leiden.
De kinderen zijn al flink aan het trainen. Met de leerkrachten en begeleiders
lopen ze tijdens gym of vroeg in de avond verschillende afstanden. Het lopen
gaat erg goed en iedereen is erg enthousiast. Over het verloop van de tocht
zelf en de ervaringen van de kinderen onderweg kunt u lezen in de volgende
Doarpsomropper.
Meer informatie over deze prestatie, de wandelroute en foto’s vindt u op de
website van de school www.cbsopehichte.nl.
ddddddddddddddddddddddddddddd

Een echte loper
Voor een gesprek met de ervaren loper Johan Engwerda kom ik eerst in de tuin rondom zijn woning.
Dan blijkt zijn tweede hobby: tuinieren. Zou ik dit paradijsje verlaten voor een eind lopen, vraag ik mij af.
Ik kom echter om met hem te praten over zijn eerste
liefhebberij. Welk plezier haalt hij uit het lopen van
lange afstanden en kan hij mij er warm voor krijgen?
Hoe is het allemaal begonnen?
“Na de 11-stedentochten van 1985 en 1986 ging ik
met mijn maten oefenen voor het brevet van drie elfstedentochten. Het fietsen had ik al eens gedaan. Toen bleek dat er maar
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weinig georganiseerde wandeltochten waren en de 11-steden wandeltocht
was vergeleken met nu een ongeregeld zootje. Voor de aardigheid zijn wij
toen met een ploegje elke zondagmorgen gaan lopen”. Met maten uit Bolsward vooral, want Johan is een rasechte Bolswarder. Vandaar dat het gesprek grotendeels verloopt in het stadsdialect. Nog steeds komen ze elke
zondag om 8.00 uur in Sneek bij elkaar voor een wandeling. Tot half tien,
dan is het koffietijd. “Jarenlang liepen we altyd naar Terzoalstersyl, daar
dronken we een bakje koffie en twee burrels. Na een uurke stapten we op en
iedereen lij een briefke fan 5 euro onder de asbak. De laatste drie jaar lope
we naar Reahûs, naar het café naast de kerk. Caféhouder Bote Altenburg sit
dêr op ons te wachten en ook dêr krije wij een koffie en twee burrels en betale we onder de asbak. Als Bote der es een keer niet is, rêde wij ons zelf. Om
half elf stappe we weer op, want dan komt het kerkvolk de kroeg in”.
Wat staat er dit jaar op het loopprogramma?
Aan de 11-stedenwandeltocht deed hij dit jaar voor de tiende keer mee. De
Slachte op 14 juni staat uiteraard ook op het programma. In juli volgt de Nijmeegse Vierdaagse, voor Johan voor de negende keer. “We lope die met
deselde ploeg. De vrouwen gaan ok met, sij gaan de stad in. We staan altyd
op een boerencamping aan de Waal. Voor ons betekent het vier dagen feest
met 40.000 deelnemers. Je lope van dorp tot dorp en in ieder dorp is het
feest. Wij lope de 40 km en starte al om ses uur, dan sitte we om één uur op
het terras met een pilske. We lope aardig an, een kleine 7 km per uur en opgeve is der niet bij, deursette, anders maakst dy onmogelijk tegenover dyn
maten”.
In augustus staat een nieuwe uitdaging te wachten. De pelgrimstocht naar
Santiago de Compostella in Spanje. Niet vanuit Nederland, dat zou inhouden
drie tot vier maanden van huis en dat wil hij zijn vrouw Hammie niet aandoen. Op 23 augustus vertrekken ze met de Euroliner vanuit Amsterdam
naar Burgos, een kleine 500 km van het einddoel. Vanuit Burgos proberen
ze ongeveer 25 km per dag af te leggen. Dan wel met een 12 kilo op de rug.
De rugzak is al gekocht voor het meenemen van slaapzak, matras, kleding,
wasspulletjes, eten, drinken enz. Ze denken er een drietal weken over te
doen. Jaarlijks doen zo’n 50.000 mensen deze voettocht. Dagelijks vertrekt
er een Euroliner naar Burgos uit Utrecht of Amsterdam. Johan legt uit: “Het is
weer es wat anders. We wuden dat een keer doën. Wij binne niet su pelgrimachtig maar de omgeving mut mooi weze. En der binne mooie kathedralen
en basilieken. We make der een bitsje een bedevaart fan.”
Welke adviezen heb je voor ongeoefende lopers?
Deelnemers aan de Slachte zoals ik en de schoolkinderen raadt hij aan goed
passende iets te ruime schoenen te kopen, maar niet de duurste als je niet
weet of je ze vaker gebruikt. Naadloze sokken zijn de beste en vergeet niet
je teennagels te knippen. Sjouw niet een rugzak mee, een heuptasje met wat
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eten en vooral drinken is voldoende, neem korte pauzes en ga niet languit
liggen, daar krijg je alleen maar stijve benen van. Maar het belangrijkste is:
loop met plezier, maak lol met elkaar dan gaat het lopen vanzelf.
Wat nou lope
“Foar my, foar ons is het leukigheid. We binne der út en de natuur is mooi,
niet alleen de vogels en de bloemen. Let mar es op hoefeul frouwen der lope, overal werst komst en dat is ok mooi om naar te kiken”.
S.P.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Kika festival 18 oktober
2008
Op zaterdag 18 oktober organiseert de country
lince dance groep independent dancers m.m.v.
Rheinlandmusic een festival. De opbrengst van dit festival zal geheel ten
goede komen aan stichting Kika (kinderkanker).
Op deze dag, die vanaf 's middags 14.00 tot 's avonds 1.00 uur zal duren,
zullen verschillende artiesten uit binnen en buitenland optreden. Dit zal
plaatsvinden in de grote zaal en de foyer van het dorphuis de Driuwpolle te
Woudsend. Er is zowel de gelegenheid om te countrydansen als te stijldansen en natuurlijk kan er ook gewoon lekker geswingd worden.
Naast dat er de hele dag muziek en dans is zal er van 16.00-18.00 een matinee plaatsvinden.
's Middags worden de kinderen ook niet vergeten, zij kunnen meedoen aan
verschillende spelletjes met leuke prijzen. Ook 's avonds zal er een verloting
plaatsvinden met mooie prijzen en natuurlijk een hoofdprijs.
Meer informatie over bands, zangers, zangeressen, entreeprijzen zullen in
september met behulp van flyers bekend worden gemaakt.
Voor dit festival zijn wij op zoek naar sponsors die samen met ons voor ervoor willen zorgen dat wij stichting Kika blij kunnen maken met een mooi bedrag. Hiervoor kunt u zelf een bedrag storten op bankrekening nummer: Rabobank 104060328 t.n.v Kika festival Woudsend.
Of u kunt contact opnemen met:
Annette Bijlsma
06-28496894
Ria Koopmans- Reekers
06-22293738
Klaske Jansen
06-53941442
Rita Bouwma
06-14851435
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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
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De Brûskoppen gaan op verkenning.
Het is half april, de lintjesregen voor het jaar 2008 is op
komst. Gezien de successen van de afgelopen jaren zit
het er in dat De Brûskoppen genomineerd worden voor
een koninklijke onderscheiding. Voorzitter Ratelband
loopt dagelijks zenuwachtig naar de postbus om te kijken
of de uitnodiging van de burgemeester, om op het gemeentehuis te verschijnen, in de bus is gevallen. Helaas
ook dit jaar gaat het feest weer aan onze neus voorbij. Er
is maar één conclusie mogelijk, opheffen die gemeente. Maar ja wat dan.
Om een fusiepartner te vinden gaan De Brûskoppen op verkenning. Het provinciaal bestuur is verzocht om ons een indruk te geven van de mogelijkheden. Aan dit gevoelige onderwerp willen zij hun vingers niet branden maar zij
gaven ons wel de mogelijkheid onze verkenning te combineren met de afsluiting van de eerste fase van het Friese Merenproject.
Deze feestelijke gelegenheid vond plaats op 26 april 2008. Muzikale ondersteuning werd verleend uiteraard door De Brûskoppen maar in het kielzog
hebben we ook het Scharnegoutumer dweilorkest De Trochlûkkers meegenomen. Om 10.00 uur werd te Akkrum het startsein gegeven en via Terherne, Langweer, Heeg, IJlst en Sneek werd het feest om ongeveer 18.00 uur
beëindigd. In elke plaats waar we aanlegden werden we door de burgemeester ontvangen en werd een uitleg gegeven over wat de gemeente ons shantykoor te bieden heeft. Hapjes, drankjes en souvenirs werden royaal uitgedeeld. Na afloop van de vaartocht bood het gemeentebestuur van Sneek ons
aan nader kennis te komen maken. Met een inmiddels uitgedund koor hebben we plaatsgenomen in de Marktstraat en met enkele prachtige liederen
het terraspubliek bij de Ierse Pub vermaakt.
Ons optreden in Sneek kreeg een spoedig vervolg. Op 29 april mochten De
Brûskoppen een optreden verzorgen in de stadhuistuin. Het massaal toegestroomde publiek kon genieten van onze shantyliederen maar ook van het
Stedelijk Muziekkorps, Rhythm Stars, Jelle B. en vele andere beroemdheden. We hebben zo een aardige indruk gekregen van buurgemeente Sneek.
Alvorens we aan onze verkenning begonnen hebben we ook nog enige landelijke bekendheid gekregen. Op 25 april hebben De Brûskoppen in Terherne de muzikale omlijsting verzorgd van het SBS-weerprogramma van Piet
Paulusma. De opnames werden diezelfde avond uitgezonden. Velen spraken van een televisiedebuut maar dat had al een paar jaar eerder plaatsgevonden tijdens een uitzending vanuit de Rode Hoed in Amsterdam.
Onze verkenning heeft zich niet alleen gericht op de gemeentelijke herindeling maar dit jaar was er ook extra aandacht voor mogelijke toekomstige on-
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derkomens voor shantyleden die niet meer in eigen huis gehandhaafd kunnen worden. Voor de meeste leden is het nog niet zover maar je moet vooruit zien. Zo zijn we op bezoek geweest in Bloemkamp, De Ielânen, Frittemahof en het Skûlplak. Een speciaal ingestelde Brûskopcommissie heeft bij deze instellingen speciaal gelet op de verzorging, de hapjes en drankjes en de
gezelligheid van de bewoners. Het ligt in de bedoeling dat de Brûskoppen later allemaal bij dezelfde instelling worden ondergebracht. Want één keer een
Brûskop is altijd een Brûskop.
Naast bovengenoemde optredens hebben we een avondvullend programma
verzorgd voor de inwoners van Tersoal en zijn we even ingebroken bij het
40-jarig huwelijksfeest van Haitse en Ybie Wiersma. De familie en kennissen
moeten toch weten met wat voor soort mensen Haitse omgang heeft. Mocht
u dit jaar nog niet in de gelegenheid zijn geweest, geen probleem er komen
nog genoeg mogelijkheden om de Brûskoppen te bewonderen. Zo treden wij
op 31 mei a.s. op tijdens het 25 jarig feest van accordeonvereniging Sneek
welk feest zal worden gehouden op het starteiland. 14 juni tijdens de Slachtemarathon zullen wij in de buurt van Reahûs staan en op 21 juni zullen wij
verschillende optredens geven tijdens de open dag van de vliegbasis te
Leeuwarden. Daarnaast staan er nog optredens gepland in Joure, Akkrum,
Bozum en Sneek. Mocht u meer willen weten over shantykoor De Brûskoppen of eens de sfeer van een oefenavond willen meemaken, wij zijn op
woensdagavond één keer in de veertien dagen aanwezig in Dorpshuis Elim.
e

Uw schrijver 1 klas Janmaat.
ddddddddddddddddddddddddddddd

Stakingen en Vakbonden.
Het zijn grote ergernissen wanneer je op de bus of
trein wacht en je komt er achter dat de chauffeurs weer
eens staken.
Of… dat de vrachtwagenchauffeurs weer eens de
wegen blokkeren en jij moet op tijd op een afspraak zijn,
dat kan zeer vervelend zijn. Ik ga er dan toch vanuit
dat deze mensen dit echt niet voor hun eigen plezier
doen maar strijden voor betere werkomstandigheden en
een beter loon.
De kosten van levensonderhoud rijzen de pan uit en je moet steeds flexibeler
zijn (naar Amerikaans voorbeeld). Dit komt ook door alle taksen die de regering uitvindt, zoals olietaks, verpakkingstaks, de Bos-taks, milieutaks , ouderentaks, rooktaks, ga zo maar door.
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Alle goede dingen die door onze ouders en voorouders met bloed, zweet en
tranen zijn bereikt in 50 jaar worden nu door de regering en de bazen binnen
3 à 4 jaar naar de bliksem geholpen.
B.v. de zaterdag en de zondag waren heilig. Nu hebben de winkels en andere zaken dagen van acht tot acht uur en dan nog het liefst zeven dagen per
week. Het is het idiootste wat ze ooit hebben uitgevonden. Want geloof mij,
de mensen die vroeger net voor zessen kwamen die komen nu net voor achten de winkel binnen.
Van de arbeiders uit de vijftiger jaren was 60% lid van een vakbond, nu misschien nog maar 30%. Die andere 70% lift wel leuk gratis mee, dat zou anders moeten. De vakbonden zouden alleen moeten strijden voor de mensen
die lid zijn en de rest kan wel op het minimum loon. Dat zou voor de werkgevers wel aantrekkelijk zijn.
De grafische bond heeft het beter voorelkaar. Daar word je verplicht om lid te
worden van een vakbond. Of als je er echt op tegen bent, dan kun je de contributie naar een goed doel laten sturen maar betalen moet je.
De moraal van dit verhaal is: dat zoals het nu gaat, de rijke steeds rijker
wordt en de gewone arbeider steeds armer wordt. Helaas…. maar waar.
Maar ja ik word ook ouder, waarschijnlijk snap ik deze IK-maatschappij niet
meer.
BOTHE

ddddddddddddddddddddddddddddd
Secretariaat. : Postbus 477
8600 AL Sneek
www.skearnetikkers.nl
De voorjaarscompetitie is afgelopen en verschillende teams zijn kampioen
geworden.
In de week van 16 t/m 21 juni spelen wij om de clubkampioenschappen.
We spelen in 3 categorieën HD, DD en Enkel.
Er wordt rekening gehouden met de verschillende speelsterkte.
Zowel leden als niet leden worden uitgenodigd om
eens te komen kijken naar de wedstrijden. De meeste
wedstrijden zijn aan het begin van de avond.
Kom gewoon eens lang. De koffie staat klaar.
De actie om kinderen het tennis kennis te laten maken
is een groot succes geworden. Inmiddels is een grote
groep op tennisles gegaan.
Gratis tennis op donderdagavond in april en mei zijn
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druk bezocht. Ook hier is een groep met les begonnen.
RACKETAVOND op donderdag is voor alle leden.
Zin in tennis gekregen, of wil je eens proberen een balletje te slaan meld je
tel 460038.
De tennisvereniging bestaat 15 juli 30 jaar en dat gaan wij vieren op zaterdag 16 augustus.
Het bestuur.

Laat uw videobanden op dvd overzetten!
Uw videobanden (VHS) op dvd overgezet €5,Extra exemplaren € 2,- per stuk.
Spindel met 25 cd’s
Merk HP
Slechts € 7,50

per stuk!

Aluminium koffertje
met 32 cd’s
€ 13,95

Uw cassettebandjes op cd overgezet €10,- per stuk!
Extra exemplaren € 2,- per stuk.
Handmatig gecontroleerd, dus perfecte kwaliteit.
Bert Feenstra

521337

bert.feenstra@planet.nl

Krite nijs
It culturele seizoen is wer oan syn ein. De ledegearkomst die foar april op de
agenda stie is spytig genôch net drok besocht, ik mei wol sizze dat der net
ien lid op ôf kommen is en dat is toch wol jammer.
Wat wij wol as hichtepunt belibbe ha is de promoasje nei de twadde klasse
mei ùs toanielploeg. We ha 228 punten behelle en dat wie de twadde priis.
Greate klasse foar ùs spilers mei it moaie stik”de Bloody Mary”. Bij dizze wol
ik dan ek de spilers nog fan herte lokwinske mei dit “super “resultaat. Ek omdat der 4 nije spilers bij wiene dit jier .Klasse!!
Agnes
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Mededeling van Dorpshuis Elim
Helaas kunnen we er niet omheen:
Per 1 juli a.s. worden de prijzen van consumpties verhoogd met 0,05/0,10
euroct. Uitzondering hierop is de prijs van een flesje bier: was € 1,50 wordt
€ 2,00. Ook de prijs van snacks gaat omhoog met 0,05 ct. per product. Alleen een gezinsportie patat wordt € 4,00 ( was € 3,00).
Zaalhuur: de prijzen die momenteel gelden zijn gelijk aan die uit 2004 en u
zult begrijpen dat, gezien de gestegen energieprijzen en andere vaste kosten, dit niet zo kan blijven. Daarom hebben we besloten om ook hier een
prijsaanpassing te doen. Het beheerdersechtpaar kan u hierover alle inlichtingen geven. De vaste huurders ontvangen binnenkort schriftelijk bericht.
Dan nog het volgende:
Dit jaar is ons bestuur uitgebreid met 3 nieuwe leden. Toch zouden we er
nog graag een paar bij willen hebben om zo een brede afspiegeling te zijn
van alle dorpsbewoners die regelmatig het dorpshuis bezoeken.
Heeft u/heb jij zin om mee te denken over het reilen en zeilen van dorpshuis
Elim, aarzel dan niet om eens informatie te vragen/langs te gaan bij één van
de bestuursleden:
Thom de Boer, Loaijengea ( waarnemend voorzitter).
Wietske Ligthart, Waldastraat 36, (penningmeester).
Hilly Bakker, Prof.Fridsmastrj. 6, (secretariaat).
Arnold Oosterhof, Molepaed 6, Siemon Cnossen, Lange Achte 22, Geertje
Bakker, Molepaed 8, José Feitsma, Molepaed 7.
N.b.: op een enkele uitzondering na is het dorpshuis gedurende de weken
van de zomervakantie gesloten.
Iedereen alvast een fijne vakantie toegewenst en tot ziens.
Namens het stichtingsbestuur Elim: Hilly Bakker.

Kerkdiensten juni
01 juni
08 juni
15 juni
22 juni
29/6

09.30
11.00
09.30
09.30
09.30

ds. H. v.d. Heiden, Haarlem
ds. F. Welbedacht, Sneek.
ds. H. Postma
ds. J.G. Majoor
uitvliegdienst
musical Hendrik van der Meer
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Hjir en dêr: Frysk Festival daagt dorpen uit
Het Frysk Festival daagt alle dorpen en buurtschappen in de provincie
uit om een baken te bouwen. Ingewikkeld is het niet, het baken moet alleen worden gemaakt van gebruikte materialen. Wie het mooiste baken
bouwt, wint een Frysk Festival voorstelling voor dorp of buurt. Het project heet ‘Hjir en dêr’. Enthousiaste bouwers kunnen nu van start en
zich aanmelden via www.fryskfestival.nl.
In de Frysk Festival-week verschijnen er in dorpen en buurten in de provincie
allerlei vreemdsoortige bouwsels, eigenlijk meer bakens. Het baken is gemaakt van gebruikte materialen: restanten hout, landbouwplastic, verpakkingen, bouwresten, buizen, stenen of restanten natuurlijk materiaal. Uit het baken komen rare geluiden of licht. Hierdoor ontstaat een nieuw communicatienetwerk over heel Fryslân. Een aantal teams hebben zich al aangemeld.
Zoals bijvoorbeeld de jeugdclub van Jorwert. ‘It liket ús tige slagge om mei
syn allen sa’n baken te bouen. Ik wit noch net wer it op út draait, mar we ha
in dekorbouer út it doarp frege te helpen. We binne no mei alle jonges oan it
praten oer it ûntwerp, en der binne al leuke ideeën, benammen oer it kommunikaasjeferhaal’, vertelt een enthousiaste Meile Zijlstra. Bij zijn jeugdclub
zijn 30 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar aangesloten. In augustus beginnen ze in Jorwert te bouwen.
De hoofdprijs is een Frysk Festival buurt- of dorpsfeest met een uitvoering of
concertonderdeel uit het Frysk Festivalprogramma. Alle bakens worden onthuld op de dag dat het festival begint, op 22 augustus. ‘Tijdens de Friese
dorpsfeesten zijn ook veel buurten versierd, deze gedachte is met dit project
doorgezet. En geheel in de lijn van het thema van het festival ‘de gemeen-
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schap’ hopen we dat hele dorpsgemeenschappen zich in gaan zetten om
een toren te bouwen’, aldus Roelof Koster, projectleider van Hjir en Dêr.
Iedere gemeente draagt aan het begin van het Frysk Festival het mooiste en
meest geslaagde baken voor. Van de door de gemeente voorgedragen bakens worden er tien gekozen die tijdens het festival door een deskundige jury
worden beoordeeld.
Het Frysk Festival is een tiendaags cultureel festival van 22 t/m 31 augustus.
Overal in de provincie zijn in die tien dagen theatervoorstellingen, locatieprojecten, beeldende kunst, film en muziekoptredens. Het thema van het festival
is ‘de gemeenschap’. Om de gemeenschap ook actief bij het Frysk Festival
te betrekken is het project ‘Hjir en dêr’ ontwikkeld.
Op de site www.fryskfestival.nl is alle informatie over ‘Hjir en Dêr’ te vinden. U kunt ook rechtstreeks mailen naar projectleider Roelof Koster van
Keunstwurk, r.koster@keunstwurk.nl

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand juni jarig.
03 juni Linda Reinink
03 juni Jesse Faber
03 juni Klaas Jan Oosterbaan
05 juni Mirthe Feenstra
07 juni Bart Evenboer
10 juni Stan van Hes
10 juni Taede Sipma
11 juni Theuny Reiker
11 juni Coos Kruisinga
12 juni Mette Rijk
14 juni Elyse Ipema

17 juni Marinda Bokma
18 juni Hester Visch
21 juni Sven Kalsbeek
21 juni Yoeri Kalsbeek
21 juni Julia Meester
25 juni Tom Banning
26 juni Danique Bolt
26 juni Irene Dotinga
27 juni Danique Visser
27 juni Brent Hofman

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

03 juni Rally club
11 juni Moderamen
17 juni Beleggersclub ; Pastoraleraad ; B.H.V.
18 juni Afscheidsfeest groep 8 ; Diakonie
20 juni Receptie
21 juni Familiefeest
26 juni Dorpsbelang

*Belangrijk let op let op!*
*de consumptiemunten van Elim worden vervangen*
*u kunt ze nog tot 1 november 2008 gebruiken !*

VANAF 27 JUNI TOT 8 AUGUSTUS
IS ELIM GESLOTEN. I.V.M.
ZOMERVAKANTIE
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Speeltuin wandeltocht
Wandeltocht 20 juni met als thema EK 2008
Voor de zomervakantie zijn er nog veel activiteiten en
is de wandeltocht van de speeltuin gepland na de
Slachte op 20 juni. Aan de Slachte doen dit jaar veel
kinderen van onze basisschool mee.
De wandeltocht van de speeltuin Boartersnocht is
minder lang dan de Slachte, maar staat garant voor
een leuke avond voor de kinderen. De afstanden zijn 5 en 10 km met dit jaar
als thema “Europees Voetbal”. Naast alle kleuren Oranje kun je ook verkleed
gaan in de kleuren van Italie, Frankrijk, Spanje,Griekenland, Engeland, Rusland en eventueel, als het echt niet anders kan Duitsland.
Na de wandeltocht is er voor alle dorstige wandelaars
een hapje en een drankje.
De lege flessenactie is dit jaar na de zomervakantie.
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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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