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Een nieuwe jaargang in
een nieuw jasje
Het septembernummer van de Doarpsomropper is ook altijd het eerste
nummer van een nieuwe jaargang. De 40-ste alweer, een jubileumjaargang
dus. De eerste uitgave van deze dorpskrant was in april 1969, toen onder
redactie van Bertus Hoekstra. Autochtone Scharnegoutumers hebben hem
gekend.
De maand september betekent ook dat allerlei dorpsactiviteiten weer van
start gaan. De scholen zijn al begonnen. De leden van (sport)verenigingen
gaan uitgerust op jacht naar individuele of teamprestaties. De Elimagenda
voor de maand september is goed gevuld. De kerk komt met een winterprogramma en heeft een nieuwe predikant, ds. Ypma, die met zijn gezin in een
gerenoveerde pastorie is komen wonen. Ook voor hen een nieuw begin in
september.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Doarpsomropper een nieuw jasje heeft gekregen. De vorige omslag is vijf jaar het gezicht geweest van de omropper,
maar nu is het tijd voor wat anders. Evenals de vorige omslagen is ook dit
omslag ontworpen door een dorpsgenoot. Lolke Spoor, hij adverteert met
Spoorfotografie in dit blad, heeft gezorgd voor een mooi, eigentijds ontwerp.
Bijdragen van stukjesschrijvers uit het dorp, waar we op rekenen, zullen ervoor moeten zorgen dat die mooie vlag de lading dekt. Tenslotte willen we
ook de andere adverteerders onder uw aandacht brengen. Zij zorgen ervoor
dat u elf keer per jaar deze dorpskrant gratis ontvangt.
redactie
ddddddddddddddddddddddddddd

Fierder sûnder Willem Gaastra
Ofrûne wike hawwe de redaksje en de meiwurkers wer in nije Doarpsomropper yn elkoar setten. Dizze kear moast dit lykwols sûnder Willem Gaastra.
Dat wie ûngewoan en fielde frjemd. Willem hat jierrenlang de konstante faktor west fan ús doarpsblêd. Al fanôf de begjinjierren hat hy him der foar ynsetten. Earst as administrative help, letter as redaksjelid. Omdat gebrûk
makke waard en noch wurdt fan de apparatuer en de romte fan skoalle, wie
it fansels noflik dat hy haad fan de skoalle wie. Doe’t er noch mei Gé en de
bern yn it skoalhûs wenne, waard de omropper jûns yn elkoar setten. Healwei de jûn soarge Gé dan foar kofje, thé en koeke. Nei’t hy ferhuze wie nei
Toppenhuzen bleau er yn de redaksje en holp mei by it yn elkoar setten. No
op ‘e middei.
It wurdt faak moai opsein op sa ‘n middei. It lêste nijs komt oer de tafel en
eltsenien hat syn kommentaar. Willem koe der dan mei syn droege opmer-
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kings moai bykomme en as it oer it fuotbaljen gie, lei Willem grif de skiedsrjochter ûnder it mes.
De lêste moannen koe hy der net mear bywêze. Nei in koart siikbêd is hy op
25 july ferstoarn. Op 29 july is hy ûnder grutte belangstelling, ek út Skearnegoutum, te hôf brocht yn Toppenhuzen.
Mei út namme fan alle meiwurkers,
Sipke Plat
ddddddddddddddddddddddddddd

Ster(k)talent
Hoe leer je leren? Ster(k)talent : een andere manier van leren.
Ster(k)talent:
 Advisering
 Begeleiding
 Onderzoek
 Training.
In september 2007 is Sietske Zwerver gestart met Ster(k)talent, ze heeft
haar onderwijsbevoegdheid gehaald in 1979 en is werkzaam geweest als
bedrijfsopleider in het bedrijfsleven en daarna heeft ze de draad weer opgepakt in het onderwijs en werkt 2 dagen per week aan een basisschool in
groep 6/7/8. Op basis van eigen ervaring is ze in aanraking gekomen met
‘beelddenken’ en ze komt dit ook erg veel tegen in de onderwijswereld.
Iedereen is een ’ster’ met eigen talenten en ik probeer te stimuleren en ervoor te zorgen dat een kind ‘ sterk ‘wordt door gebruik te maken van zijn of
haar eigen talenten (zo is ook de naam van het bedrijf ontstaan).
Kinderen die sterker zijn in beelddenken, oftewel het niet-talige, omdat de
taal hun niet éigen is ( minder taalgevoel), kun je een andere manier van leren aanleren, waarbij ze meer gebruik maken van de creatieve kant.
Doordat ze zelf tegen problemen aanliep bij de begeleiding van kinderen,
begon ze te zoeken naar andere mogelijkheden. Zo kwam ze het beeld- en
breindenken tegen en raakte zeer geïnteresseerd. Het is een stukje inzicht in
hoe de linker- en rechterhelft van de hersenen werken. De rechterhelft is
creatief en de linkerhelft is meer gericht op taal. Als je een andere manier
zoekt van combineren onthoud je alles beter. Naast de opleiding Remedial
Teacher heeft zij zich gespecialiseerd in het beelddenken en alle facetten
rondom het beelddenken. Daarnaast is zij gecertificeerd Beeld en Breintrainer en trainer Sterker Staan (faalangstreductie). Voor deze laatste opleidingen heeft ze een studie van 3 jaar gevolgd en diverse certificaten behaald.
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Het leukste en gelijk ook haar doel is: Kinderen zelfvertrouwen geven zodat
ze stabiel in de samenleving komen te staan. Ze staan dan steviger in hun
schoenen en voelen zich prettiger.
Ze heeft 2 leeftijdsgroepen, basisschoolkinderen en kinderen van het voortgezet onderwijs. Voor basisschoolleerlingen zijn de groepen waar ze mee
werkt maximaal 4. Voor jongere kinderen t/m groep 4 is het beter om ze individueel te begeleiden. Ieder kind is immers weer anders en als ze erg jong
zijn dan is 1 op 1 erg fijn. Voor een kind met adhd en/of pdd-nos is 1 op 1
begeleiding een pre.
Maar wat leren ze? is dan m’n vraag en Sietske vertelt hoe je een boekverslag of spreekbeurt op de beeld en breinmanier kunt maken. Ze laat me het
even inkijken. Ik zie o.a. een tekening van een kind, die een soort klein levensverhaal heeft gemaakt. Hoe haar leven is zo’n dag of week, getekend
en wel met lijntjes naar het midden, dus naar het kind toe, waar het omgaat.
Met de beeld en breinmethode leer je hoe je een werkstuk moet maken.
Zo bekijk ik ook even een werkstuk van een vos, gemaakt door een van de
kinderen, met als doel te leren om lijnen uit te zetten, te plannen als het ware. De vos is het middelpunt en de lijnen die het kind geplaatst had gingen
ondermeer naar holbewoner, daarna een lijn naar duinen en bossen en een
lijn naar rennen en jagen etc.
Bij Beeld en Brein 12+ is het meer, hoe moet ik leren om te leren en hoe leer
ik plannen. De kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs en dan moet je
weten hoe je je huiswerk moet gaan maken. Ook daarvan zie ik een paar
voorbeelden. Het zijn tekeningen waar met lijnen gewerkt wordt, op de lijnen
wordt de tekst gezet wat ze moeten doen, dit bedenken en schrijven de kinderen er zelf op.
Er wordt gewerkt met kleuren, korte lijnen en steekwoorden. Sietske noemt
dit ’mindmappen’, voor jezelf ordenen en gestructureerd voor jezelf bezig
zijn. Hoe leer ik plannen en hoe leer ik samenvatten.
Maar hoe weet je
nu of je een
beelddenker
bent? Sietske
vertelt dat deze
kinderen vaak
zeer origineel zijn
in hun opmerkingen, ook zijn ze wel eens of vaak afwezig. ( dit laatste komt omdat ze veel
sneller denken, 32 beelden per seconde ten opzichte van 2 woorden in een
seconde. Ze associëren een woord met iets, maar daarna gaan de gedachten verder; een fiets, fietsband, fietspad, fietsen in het bos,crossfietsen, over
heuvels, door de modder…. Ze zijn al veel verder in gedachten.) Ieder mens
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is een beeld- en breindenker, de gesproken taal zet zich om in de hersenen.
Als je dyslexie hebt, werkt het ook prima als je je doelstelling eerst omzet in
tekeningen of een planning d.m.v. tekeningen.
Wat is je doelstelling zo vroeg ik haar en Sietske antwoordt: ‘ik fûn learen
hiel leuk en dat probearje ik in oar ek oan te learen. As ik toen witten hie dat
ik een ‘beelddenker’wie, wie it grif oars gongen, dan hie ik der better mei om
gean kinnen. No ha ik in omwei makke om earne te kommen.
Het kantoor is aan huis en Sietske voelt zich zowel in de Nederlandse, als de
Friese taal thuis en dat is ook fijn voor de kinderen. Je krijgt eerst een indicatie-/kennismakingsgesprek. Als de kinderen in grotere groepen komen, wijkt
ze uit naar Sneek. In een groep kan ook een voordeel zijn, want de kinderen
leren dat andere kinderen ook problemen hebben, ze zijn niet de enigen. Het
leren gaat daarna altijd beter en ook voor nazorg is Sietske present. Voor
sommige kinderen kun je een vergoeding krijgen als ze deze cursus volgen,
zoals kinderen met pdd-nos. Het PGB (PersoonsGebonden Budget) vergoedt deze training en sommige verzekeraars hebben ook creatieve/kunstzinnige therapie in het aanvullende pakket.
Ook voor faalangstreductieproblemen staat Sietske in de bres, maar het is
vaak een combinatie van factoren zo vertelt ze. Als het leren niet goed gaat,
gaat het zelfvertrouwen weg. Tijdens zo’n training hebben de kinderen altijd
‘een protte wille’ en later gaat het beter met de kinderen en dat vind ik geweldig.
Sietske werkt zelfstandig, maar www.beeldenbrein.nl is een landelijke organisatie.
Mijn vraag was natuurlijk: hoe weet je nou dat je een beelddenker bent? En
Sietske slingert zo een paar voorbeelden naar voren en ik laat u daar even
van meegenieten.
Zoals het woord : Boom - de een ziet de letters B.O.O.M
- De volgende ziet een boom
- De ander ziet een boom met nestjes en vogels of
soms een compleet bos .
- de volgende ziet door de bomen het bos.
Nog een voorbeeld: kwart voor acht. Voorbeelden van associatie
Klok
Journaal
Koffietijd
De beelddenker is de koffie al aan het inschenken.
Een mooi voorbeeld was ook over kinderen die bijna met kleren aan op bed
gaan, Geef zo’n kind 3 opdrachten zoals douchen, pyama aan en ‘tuoskepoetse’ is al teveel. Ze vergeten bijna alles, in gedachten hebben ze alles al
gedaan. 1 opdracht is genoeg, gestructureerd, overzicht.
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Beelddenken is ook erg positief!. Bij een praktisch probleem, b.v. reparatie :
Een taaldenker begint met A (als het ware) en gaat door tot Z, maar de
beelddenker heeft vaak al een oplossing.
Nog een ander voorbeeld, je moet met de trein naar Utrecht, hoe moet ik
daar komen.
De taaldenker denkt: ik ga met de trein naar Leeuwarden en dan naar
Utrecht. De beelddenker denkt: o o, ik moet naar Utrecht, hoe moet ik daar
komen.
Het laatste voorbeeld, want ik wil het nog wat duidelijker. Sietske vroeg mij,
probeer een kubus voor je te zien. O.k. dat lukte.
Toen vroeg ze: zie je de kubus draaien? En ik dacht: hoe kan ze dat weten?
Ik zag inderdaad de kubus allang draaien op een soort statief. Nou dat is dus
beelddenken, vertelde Sietske, maar jij hebt het geluk dat je het kunt omzetten in woorden. Fieww, dat is mazzel denk ik dan maar weer. Ik weet uit ervaring hoe lastig het kan zijn, je ziet het genoeg om je heen.
Sietske geeft ook lezingen over beelddenken, pdd-nos, dyslexie & beelddenken en ze geeft ook trainingen voor volwassenen. Je komt er altijd sterker uit
te voorschijn.Nog even op kantoor kijken. Daar staat het bureau al klaar en
op de achtergrond een boekenkast met mappen over Beeld en Brein. Het
wereldspel dat Sietske gebruikt bij trainingen ligt ook al klaar. Een mooi kopje met twee hersenhelften heeft een hoekje op het bureau en een kleurige
poster over het beeld- en breindenken hangt aan de muur. Met daarop voorbeelden van 6 leermethodes en van haar een vraag of ik methodes herkende. Ja, ze waren erg herkenbaar, kijk maar:
De hond-methode: Je gaat naar je kamer en blijft daar een uurtje ‘zitten’.
Daarna kom je weer tevoorschijn en je roept dat je heel hard hebt gewerkt.
De muis-methode: Je ‘piept’ al bij voorbaat: ‘Ik kan het vast niet! Het is zoveel!
De vlieg-methode: Je vliegt door alle boeken en leerstof, maar eigenlijk onthoud je niets.
De kip-methode: Je kijkt hap-snap in je boek, leest hier en daar wat zinnen,
maar het wordt geen geheel! Je overziet het niet.
De mol-methode: Je begraaft je in het werk, maar eigenlijk zie je door de
bomen het bos niet meer.
De Beeld en Brein-methode: Het lijkt langzaam, maar je werkt rustig, efficient en in etappes. Je gebruikt allebei je hersenhelften en de leerstof schuift
snel door naar je lange termijngeheugen.
De beste methode is die van een slak, de beeld en brein methode dus. Je
verdeelt je werk dan in gelijke porties naar aanleiding van de tijd die je hebt.
Dit kan in dagen zijn, maar ook in dagdelen of zelfs uren. Al naar gelang de
tijd die je krijgt van school. Tijdens het leren gebruik je meerdere leeringan-
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gen: je oren, je ogen en je lichaam. Je herhaalt steeds wat je geleerd hebt
met wat je nieuw leert. Het lijkt langzaam, maar uiteindelijk onthoud je alles.
Op de andere zijde van de poster staat “Leren is Leuk” en dat is wat Sietske
wil meegeven. Het is de kunst om er iets bijzonders van te maken, zodat je
gemakkelijker iets leert zo verteld ze. Als voorbeeld heeft ze het verhaaltje
van de roze olifant die langs vliegt. Ondertussen vertel je nog meer, maar het
kind vergeet dat roze olifantje die langs vliegt niet meer. Door iets bijzonder
te maken, blijven de gegevens hangen.
Ook kreeg ik nog gegevens, formulieren over advisering, begeleiding, onderzoek en training.
U kunt alle gegevens ook vinden op de website www.sterktalent.nl Hebt u
belangstelling of wilt u er meer van weten dan kunt u even bellen of mailen of
langsgaan bij Sietske voor meer informatie. Niet aarzelen, gewoon even vragen. U bent welkom.
Sietske Zwerver
Iisbaan 21, Tel: 0651-958033,info@sterktalent.nl

Foar assistinsje bij de ferskate útfieringen fan de Krite freegje wy in

Ljocht man of frou.
Foar ynformaasje kinne jo skilje mei; Rients Jorna til.nr. 417687.

Elim krekt wat jo sykje
Als ceremoniemanager van het huwelijk van mijn broer is het heel belangrijk
om te weten op wat voor lokatie het feest wordt gevierd. Verschillende lokaties had het bruidspaar bezocht maar het was het allemaal net niet. Ik opperde Elim als lokatie, de lokatie waar wij een aantal jaren geleden ook onze
bruiloft hadden gevierd.
Tijdens het gesprek met Henk en Roelie klikte het meteen en het bruidspaar
was meteen verknocht aan de bovenzaal. Ze wilden nl. tijdens het eten een
middeleeuwse sfeer creëeren en het balkenplafond leende zich hier uitstekend voor.
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Door familie werden er vlaggen gemaakt en Henk en Roelie gingen opzoek
naar antieke voorwerpen om de zaal aan te kleden. En dat gebeurde tot in
de puntjes! Houten borden om van te eten, antieke kannen voor het drinken,
houten en zinken emmers voor de soep en katoenen servetjes etc. etc.
Bij binnenkomst stond bovenaan de trap een jonkvrouw
ons op te wachten en ons welkom te heten op het feest.
De gasten waren overdonderd door de sfeer die er heerste. Tijdens het eten werden we plotseling opgeschrikt
door nog een middeleeuwse gast nl. een nar! Geweldig
hoe die zijn rol vertolkte!
Ook was er aan de kinderen gedacht een speciale tafel
met een opgediend houten bord waarop een kadozakje
stond met o.a. zoethout en een houten tol! Na het eten
werd het feest in de grote zaal voort gezet en ook daar was alles tot in de
puntjes verzorgd.
Nogmaals willen wij Henk en Roelie, hun personeel en natuurlijk de jonkvrouw en de nar van harte bedanken voor hun inzet om dit mogelijk te maken. Ook een bedankje aan de mensen die hun antieke spulletjes hiervoor
ter beschikking hebben gesteld.
De foto's zullen binnenkort bij Henk en Roelie zijn dus een ieder die een
speciaal feest wil kan eens even gaan kijken wat er allemaal mogelijk is in
Elim. Want het is zoals de slogan zegt: Elim krekt wat jo sykje!
Namens het bruidspaar de ceremoniemanager en alle gasten, bedankt het
was super!
Eltsenien dy't om ús tocht hat mei ús 50-jierrige troudei op hokker wize dan
ek, wolle wy hjirby hertlik tank sizze.
It hat ús tige goed dien.
Jan en Willy de Vries,Snits.

Extra financiële steun voor
jeugdige sporters
Alle jeugdige sporters in de gemeente Wymbritseradiel kunnen voortaan rekenen op financiële steun van de gemeente. Het college van burgemeester
en wethouders heeft deze week besloten extra financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat verenigingen met jonge sporters tot 18 jaar, die nu nog
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geen ondersteuning van de gemeente krijgen, ook voor subsidie in aanmerking komen.
Met de uitbreiding van de subsidieregeling wil de gemeente sportief bewegen onder de jongeren opnieuw stimuleren. Gezonde inwoners zullen minder
een beroep doen op de dure gezondheidszorg, is het argument van het gemeentebestuur. In de praktijk betekent de uitbreiding van de subsidieregeling
een zeilvereniging, een karatesport of een dam- of schaakclub, nu ook een
beroep op deze regeling kunnen doen.
Voorwaarden
Om voor de subsidieregeling in aanmerking te komen is het van belang dat
het om een vereniging uit de gemeente Wymbritseradiel gaat, die tenminste
één jaar ononderbroken bestaat.
De subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal jeugdleden van de vereniging op teldatum 31 december. Het bedrag dat de gemeente voor
jeugdsportstimulering beschikbaar stelt, wordt jaarlijks bepaald. Vervolgens
wordt het geld op basis van een verdeelsleutel onder de verenigingen verdeeld.
Aanvragen
Verenigingen die tot nu toe geen gebruik konden maken van de jeugdsubsidie kunnen hun aanvraag vóór 1 oktober bij de gemeente indienen. Aanvraagformulieren daarvoor zijn via de website van de gemeente verkrijgbaar:
www.wymbritseradiel.nl onder “digitaal loket”, “digitale formulieren & brochures”, onder het kopje “subsidie”.
Contactpersoon
Verenigingen die meer informatie willen kunnen contact opnemen met de
heer A. Heemsbergen via het nummer: 0515 – 534 513 of mail naar
abheemsbergen@wymbrits.nl.

Oud papier: zaterdag 6 september
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Na bijna 42 jaar is er door een bizar auto-ongeluk een einde gekomen aan
Scharnegoutum. Wij willen dan ook iedereen hierbij bedanken. Speciaal de
twee kaartclubs (Ik mis dat).Tevens bedanken wij ook voor alle lidmaatschappen.
Mijn nieuwe adres is: G. Visser, Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 ‘De
Boeg’ kamer 10, 8605 BW Sneek. (Voor heen It String 5)

Jaarprogramma 2008/2009
18 september 2008 startavond met Rense Westra.
Een gezamenlijke avond met Passage van Easterwierum/Boazum.
Vanavond komt dhr.Rense Westra, u allen bekend van Omrop Frieslan
(Baas boppe baas).Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven en wil ons
daarover vertellen.
Dit wordt een mooie avond. Het is een open avond, iedereen is welkom
neem man, buurvrouw ,buurman mee. Entree E 3.00 voor niet leden.
23 oktober 2008 “Feesten in Fryslân”
Pastoor v.d. Wal uit Bolsward vertelt op boeiende wijze over de feesten die
in Friesland worden gevierd.
4 NOVEMBER 2008 CREATIEVE MORGEN (9.30 uur)
Fosie en Gooitske hebben zich goed voorbereid om er weer een gezellige
creatieve morgen van te maken.
11 november 2008 gewestelijke ontmoetingsdag in Drachten
Ochtendprogramma: een presentatie van de Stichting Lezen en Schrijven,
een initiatief van Prinses LAURENTIEN.
Marijke Tiemersma vertelt over het werk van deze stichting. Middagprogramma: CHARLOTTE GLORIE,een kleinkunstenares, die al vanaf haar geboorte blind is.
20 november 2008”Zorgboerderij.”
Reinder de Boer en Anneke Wester hebben een zorgboerderij. Wat gebeurt
er op een zorgboerderij en wie werken daar? We zullen het op deze avond
horen.
18 december 2008 kerstviering
Deze avond wordt verzorgd door Passage.
8 januari 2009
NIJJIERSSIT BIJ GOOITSKE v.d.LAAN L.ACHTE 42 (9.30oere)
Op dizze moarn kinne wy efkes noflijk byprate en werom sjen nei it alde jier
en foarut Sjen nei it nije jier 2009.
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22 januari 2009 Auck Peanstra, boekbespreking.
Auck Peanstra heeft een volle agenda, maar toch wist zij voor ons een
avond vrij te maken. Haar boek heet: “Yn pyama de dyk oer”.
Het gaat over dementie en zij kan daar goed over vertellen.
12 februari 2009 koffiemorgen bijbels culinair.(9.30 uur)
Fosie en Gooitske hebben vele winteravonden gekookt met de jeugd.
Dit was een groot succes en nu zijn de dames van PASSAGE aan de beurt.
Het gaat om bijbelse recepten.Noteer ook deze morgen in uw agenda.
26 februari 2009 jaarvergadering.
Jaarvergadering met verslagen van secretaris en penningmeester.
Bestuurswisseling. Afwisselende avond met zakelijke en ontspannende activiteiten.
19 maart 2009 dhr. W.H.J. Bargboer.
Dhr. Bargboer is wethouder van de gemeente Sneek.
Hij vertelt over de gemeentelijke herindeling en/of over duurzaamheid.
16 april 2009 Greetje Bergsma. interieur advies en styling.
Deze laatste avond mag u zeker niet missen. Greetje Bergsma vertelt op
enthousiaste wijze over haar werk. Zij geeft advies bij het inrichten en veranderen van uw woning,dus na de grote schoonmaak een nieuwe woonkamer.
We hopen dat het programma veel dames aanspreekt. Dus we verwachten
veel nieuwe leden.
Het Bestuur.
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Grote garage-sale op zaterdag 30 augustus a.s.
Van 9.00 tot 15.00 uur.
Lokatie: Het Molepaed te Scharnegoutum.
Een flink aantal adressen houdt opruiming en doet mee aan de
garage-sale. Let op de uitgestoken vlaggen en de vermelding
van de huisnummers aan de ingangen van onze straat.

De Lytse Stuit – Competitie
De periodetitels en bijbehorende waardebonnen zijn
eind juni gegaan naar Tjalling Zijlstra in de A-klasse,
Rudi van Dijk in de B-klasse en Betty van der Laan bij
de dames.
In de vakantieperiode is er rustig doorgekaatst waarbij soms vreemde parturen bijelkaar geloot/gesteld werden. Jelle L., Erik W. en Lianne de B. tegen
Sjoerd K, Theo B ? en Durkje M.? Laatstgenoemd partuur haalde echter wel
de winst naar zich toe op 5-5 2-6. Laatste 2 personen maakten na deze partij
gebruik van de regel om maar 1x te hoeven kaatsen, dit is wat je noemt
“stoppen op je hoogtepunt”.
Inmiddels is ook de betere jeugd doorgestroomd naar de B-klasse te weten
Rik A., Roelof S., Fabian van der H. en Lianne de B. en deze kunnen zeker
een balletje (op)slaan.
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Trouwen blijft populair in de A-klasse, Michel R. heeft inmiddels zijn contract
getekend en we zijn benieuwd of dit nog gevolgen heeft voor zijn verdere
competitie avonden.
Laatste avond is 1 september 2008. Op de najaarsvergadering zullen de
prijzen worden verdeeld.
I.v.m. de inleverdatum van de Doarpsomropper kunnen we nog geen einduitslag geven van de winnaars, echter let op het september nummer.
Wist u dat,
 De kaatsvelden elke maandagmiddag gelegd worden door vrijwilligers Theo Boorsma, Jan de Vries. en Sjoerd Konst.
 In het buurdorp Goënga de kaatsvereniging “DLG” 30 jaar bestaat
en daarom een marathonkaatspartij had georganiseerd van 30 uren
achterelkaar.
Onze kaatsvereniging “De Lytse Stuit” in 2011 er 65 jaar op heeft zitten, dus ………
 Er nog 1 afsluitende ledenpartij is in Scharnegoutum, zaterdag 30
augustus – start 14.00 uur
Deze partij wordt gesponsord door de firma “Plantinga”.
 De kaatsvereniging een eigen site heeft www.kvdelytsestuit.nl echter dat deze wel wat actueler mag.
 U daaraan mee kunt werken door kopie via scharnedijk@hotmail.com
dddddddddddddddddddddddd

Op’e Hichte hellet de finish
Boppe op’e seedyk
Útsicht op it dykje foar har
Wat sil dy Slachtedyk de bern bringe
It is in smel paad, heech en feilich
Of binne der ek djiptepunten
In hiel ein is it, mar se ha der nocht oan
en gean fol goede moed fan start
It iene bern kin hurder as de oar
De beide masters rinne tusken de bern
en jouwe it tempo en de sfear oan
In oanmoediging of mar even wachtsje
Se binne meiinoar
mar gean elk har eigen wei
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Ûnderweis is it waarm
Se freechje om skaad en drinken
Âlders, pakes en beppes steane oan’e kant
moedigje de bern oan
en dele drinken en dropkes út
Der is musyk fan it korps
Dat bringt nocht en wille
en wer in stikje fierder
Yn it skoft kinne se even ta rêst komme
Mei in kop sop en ferhalen fan ûnderweis
Dernei wer fierder mei nije enerzjy
Op nei de heale finish by Kûbaard
De twadde helte komt de finish yn it sicht
It is drok mei oare minsken
dy’t meirinne en har stimuleare
It rint as in trein
Sommige bern binne wurdich
Oaren ha it dreech
mei wachtsjen op elkoar
it bliuwt hieltyd ien groep
Se sjonge en rinne it lêste stik ‘fluitsjend’
It is dreech, mar se sette allegear troch
Elk hellet de finish yn Raerd
en mei grutsk wêze op sa’n prestaasje
it wie prachtiche tocht mei tank oan
in protte âlders, famylje en learkrachten
om nea te ferjitten...

Wietske Zeilstra, juny 2008
dddddddddddddddddddddddd

18 september 2008
Startavond met Rense Westra.

Een gezamenlijke avond met Passage van Easterwierum/Boazum.
Vanavond komt dhr.Rense Westra, u allen bekend van Omrôp Fryslân (Baas
boppe baas). Hij heeft heel wat meegemaakt in zijn leven en wil ons daarover vertellen.
Dit wordt een mooie avond. Het is een open avond, iedereen is welkom
neem man, buurvrouw, buurman mee.
Entree € 3.00 voor niet leden.
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Verjaardagsfeest geslaagd.
15 juli bestond de tennisvereniging “de Skearnetikkers”30 jaar en het tennispark 10 jaar. Op zaterdag 16 augustus vierden wij dit.
Voor de jeugd was er ‘s middags een tennisclinic georganiseerd.
Een tennisclinic is een soort tennisles in een speelse en leuke omstandigheid, waar je veel van opsteekt.
In de sporthal speelde de clown zijn show voor de allerkleinsten. En gelachen dat ze hebben. Eind van de middag werd er gezamenlijk gegeten.
Tegen de avond verzamelden de senioren zich. Tot laat in de avond speelden ze tennis. En een warm en koud buffet ontbrak natuurlijk niet.
Het werd een mooi en gezellig feest.
Boebie Konstapel

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.

Elim klaverjas competitie
Seizoen 2008 / 2009
Klaverjasvrienden- en vriendinnen.
Ook dit seizoen hopen wij weer het klaverjassen in Elim te organiseren. De spelregels zijn ongewijzigd, er worden drie bomen gespeeld.
De aanvang is altijd om 20.00 uur.
Noteer de volgende data in uw agenda: Vrijdag 26 september, 24 oktober,
21 november en 19 december
Op maandag 29 Dec. is er maatklaverjassen met als sponsor Makelaardij
Atsma.
De data voor 2009 volgen eind dit jaar
De comm. Haite Schukken en Ids Wijnia.
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Trekharmonicaclub
“De Pûdelûkers” - Heeg
Het starten van trekharmonicalessen medio november 2006 in Heeg is niet
zonder gevolgen gebleven, inmiddels beschikken we over een enthousiaste
groep spelende leden welke in wisselende samenstelling al bij diverse gelegenheden hun muzikale talenten hebben laten horen:
Skouster Oldtimerdei, 10 jarig bestaan Stichting Heempark Heeg, Tuinfeest Talma State Heeg, Open Dag Gaastmeer….
Ook trekharmonica leren spelen in Heeg? Dat kan!
Bij voldoende belangstelling starten we vanaf begin november as. (tot half
maart) weer met een cursus en kun je je daarvoor nu aanmelden. Kennis
van muziektheorie is niet noodzakelijk maar wel handig. Natuurlijk is het de
bedoeling om te leren spelen, maar gezelligheid staat voorop. We delen de
lesgroepen in op speelniveau. Ook gevorderden zijn van harte welkom.
e

We spelen op een C/F gestemde twee-rijer trekharmonica met gedraaide 5
toets op de binnenrij. Heb je geen instrument dan bestaat de mogelijkheid
om er één te huren. De prijs van een huurinstrument is € 80,- voor deze winter, je betaalt € 100,- borg. Je kunt dan altijd later beslissen of je zelf een instrument gaat aanschaffen. Geef bij het aanmelden even aan of je gebruik
wilt maken van een huurinstrument.

De cursus bestaat uit 15 lessen van een uur, de kosten zijn € 80,-. Dat is exclusief lesboek, maar inclusief een kopje koffie/thee op elke lesavond.
De lessen worden gegeven in “Hart voor Water” ( voorheen ’t Dokje), op het
terrein van jachthaven “Eendracht”, It Eilân 68, tijdstip en avond is afhankelijk
van de belangstelling. De lessen worden afgesloten met een feestelijke slotavond.
Het aantal deelnemers is niet onbeperkt.
De eerste aanmeldingen zijn al binnen!
Dus: Wees er snel bij, dan kun je gezellig meedoen komende winter!
We horen het graag van je. Wij hebben er in ieder geval weer zin in.
Bestuur Trekharmonicaclub “De Pûdelûkers”
Meedoen of informatie:
Fokkelien Attema – Boschma
Osingahuizen 13, 8621 XC Heeg
Tel: 0515 – 531665. E-mail: trekzakheeg@gmail.com
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Speel mee bij badmintonclub BCS’76
De Chinezen zijn er meesters in, maar in Scharnegoutum kunnen ze er bij BCS’76 ook wat van: badmintonnen. Badmintonclub Scharnegoutum, opgericht in 1976,
heeft de afgelopen decennia zijn bestaansrecht in
sporthal WarDy wel bewezen. Naast het sportieve element, dat wij met trainer Jan Piet uit Oude Groeneveld
serieus nemen, staat ook gezelligheid hoog in het
vaandel. Want sporten is natuurlijk gezond, maar gezelligheid is ook een deugd.
Bij BCS’76 combineren wij op onze vaste speelavond op woensdag beide
elementen. Er wordt gespeeld tussen half acht en tien uur. Omdat we niet
moeilijk doen, zijn beide tijdstippen niet in beton gegoten. Wie iets later wil
komen en/of eerder wil of moet vertrekken, is daarin geheel vrij. En ben je na
een paar wedstrijden of training moe, dan kun je rustig een partijtje aan je
voorbij laten gaan en vanaf de bank rustig een praatje maken met de andere
leden en kijken hoe de anderen zich met shuttle, racket, net en medespelers
en tegenstanders bezighouden.
Met ruim twintig leden vormen we een hechte groep, maar er kunnen wat
ons betreft best nog een paar nieuwe liefhebbers bij. Iedereen vanaf zestien
jaar is welkom. Een positieve instelling is het enige wat wij verwachten. Vrijblijvend een keertje komen kijken kan altijd. Besluit
je lid te worden, dan kost de contributie voor een seizoen
slechts 75 euro. Nieuwsgierig geworden? Kom langs, of
raadpleeg de website www.BCS76.nl voor meer informatie.
dddddddddddddddddddddddd

Speeltuin flessenactie
13 september
De wandeltocht in juni was ook dit jaar weer een groot
succes en de kinderen weten dat ze dan de volgende
dag mee mogen helpen met de flessenactie, maar i.v.m.
allerlei andere activiteiten in dat weekend hebben we de
flessenactie uitgesteld.
De flessenactie is nu op 13 september. We hopen dan ook dat u de komende weken zoveel mogelijk lege flessen en kratten bewaart, want de kinderen
komen ze graag bij u ophalen. De opbrengst wordt gebruikt voor de grote renovatie van de speeltuin.
Nieuwe speeltuin
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Het bestuur is samen met de gemeente al twee jaar bezig met het plan om
de speeltuin grondig te renoveren en allerlei nieuwe toestellen te plaatsen
die aan de veiligheidseisen voldoen. Hiervoor is een ontwerp gemaakt en
een aantal van jullie hebben dit al kunnen zien bij de wandeltocht in juni. Een
groot project met veel eigen werkzaamheden en hoge kosten waar de gemeente, provincie en andere subsidiegevers voor zijn benaderd om mee te
helpen. Dit is grotendeels gelukt en we hebben al veel toezeggingen binnen.
Daarnaast willen wij ook het eigen dorp en de ondernemers uit de omgeving
zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering en financiering van een veilige
speeltuin voor de kinderen uit Scharnegoutum en omgeving. In de volgende
doarpsomropper meer.
ddddddddddddddddddddddddddddd

Verzin naam en win prijs
Eind 2008 is het zover dan kunnen we beide natuur/recreatiegebieden in gebruik nemen. In de afgelopen jaren zijn vanuit het project de namen “gebied
noord en gebied zuid” gebruikt.
Nu beide prachtige gebieden bijna klaar zijn willen wij graag de inwoners van
Scharnegoutum uitnodigen voor het bedenken van één naam voor beide gebieden of een naam voor ieder gebied afzonderlijk. Een naam of namen die
passen bij de omgeving van Scharnegoutum.
Voor het beoordelen van de namen wordt een onafhankelijke en deskundige
jury samengesteld. De bedenker van de winnende naam wordt een passende prijs aangeboden.
De werkgroep Natuur en Recreatieproject Scharnegoutum
--------------------------------------------------------------------------------------------------Naam of namen: …………………………………………………………………..
De naam of namen moeten voor 22 september binnen zijn bij:
Jouke van Schepen, Fleardyk 25
Piet Zijlstra, Lange Achte 32
dddddddddddddddddddddddddddd

Grootste collecte ooit blijft nodig.
KWF start collecteweek op 1 september.

Op maandag 1 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van
start. Met maar liefst 120.000 vrijwilligers heeft KWF Kankerbestrijding het
grootste aantal vrijwilligers op de been wat resulteert in de hoogste collecte
opbrengst. Al zestig jaar is collecteren heel succesvol. Met de totale opbrengst kunnen zeventien wetenschappelijke onderzoeken gedurende vier
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jaar gefinancierd worden. Nog steeds groeit het aantal kankerpatiënten per
jaar. Daarom is ook uw steun hard nodig. Meer wetenschappelijk onderzoek
maakt het mogelijk om patiënten beter te diagnosticeren, behandelingen op
maat te bieden en een betere nazorg voor deze groter wordende groep patienten te bieden.
In de bijna zestig jaar dat KWF Kankerbestrijding zich inzet voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek en de voorlichting, en patiëntenondersteuning is veel bereikt. Kanker is niet altijd meer het doodvonnis. De overlevingskansen zijn gestegen tot meer dan 50%. Maar, de strijd is nog niet gestreden. KWF Kankerbestrijding roept u op om ook dit jaar weer gul te geven
voor een betere kwaliteit van leven voor het nog groeiend aantal patiënten in
de toekomst.
De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 1
t/m 6 september weer bij u aan de deur. Elke collectant kan zich legitimeren.
KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de
krab en aan het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de
collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000.
Joukje Bos.
Dddddddddddddddddddddddddddd

Bericht vanuit het scheepsjournaal van Shantykoor “De Brûskoppen”
ste

I.v.m. afwezigheid van schrijver 1 klas, de korporaal Jan
Maat, wegens onbepaald verlof en stagelopen elders,
toch even wat gegevens betreffende het reilen en zeilen deze shantymannen.
Na de vakantie zijn we al weer vroeg bezig met allerlei optredens en oefenavonden, zodat we straks weer op een goed niveau zitten bij aanvang van
het nieuwe shantyseizoen.
Ons eerste optreden was bij een prachtig dorpsfeest te Bozum. Vlak daarna,
op uitnodiging van dhr. Kuindersma, om te komen zingen op de romantische
markt te Joure. Hier was erg veel publiek deze avond. Op een gegeven moment stonden we voor vijf rijen dik ons beste repertoire op te voeren, wat bedankt werd met veel applaus. Tussendoor hadden we natuurlijk onze oefenavond alvast. Vervolg was de volgende aanvraag om te komen zingen voor
de gemeente Wûnseradiel in het Dielshûs te Wommels. Ook hier was de
sfeer goed te noemen, met een prima gastheer. We kunnen dan ook zeggen
het gaat best goed gezien onze agenda, waaruit blijkt genoeg aanvragen,
met zeker mooie optredens.
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Maar ook zeker het vermelden waard, het verhaal betreffende onze nieuwe
zangers. Zoals het er nu uitziet hebben we ook dit jaar wederom goed ingekocht, met vijf nieuwe leden erbij. En ook hebben intussen enkele hiervan
reeds hun eerste vuurdoop gehad en zijn gelijk al een keer meegeweest
naar één van bovengenoemde optredens. Klasse heren, laat je maar zien en
horen. Ook namens ons bestuur nogmaals hartelijk welkom en natuurlijk nog
veel plezierige zangmomenten tijdens onze optredens.
Intussen hebben we ook al voor 2009 de eerste optredens geboekt. Hierover
later wel meer. En mocht het zo zijn dat u/jij denkt, hé hier moet ik eens wat
meer over weten, kom gerust langs bij onze gezellige oefenavonden of anders. U merkt het dus, we hebben nog geen ledenstop. Zodat de kans bestaat dat je tot de conclusie komt van: dit had ik al veel eerder moeten doen,
dit smaakt naar meer……!
Tenslotte, de volgende optredens zijn geboekt voor dit shantykoor:
Shantymiddag in Akkrum; Bootholland te Sneek; Social Evening met lady’s,
tijdens mossel- en bokbierfeest, Vliegbasis Leeuwarden; Personeelsfeest
Lankhorst, Sneek.
Tussendoor vieren we nog onze verjaardag met het elfjarig bestaan. Heren,
namens het bestuur, alvast veel plezier en een prachtig succes toegewenst
voor dit nieuwe Brûskoppen Shantyjaar.
Secretaris Ruurd Lieuwes.
dddddddddddddddddddddddddddd

Buitenschoolse opvang in Scharnegoutum

“Voor de ouders is het een rustgevend gevoel dat hun kind buiten schooltijd
altijd goed wordt opgevangen. Zij zijn verzekerd van professionele opvang
en zijn niet afhankelijk van ouders of buren, die het niet altijd goed uitkomt en
ook in de schoolvakanties kan men bij ons terecht”.
Medewerkster Karin Heystee van de stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland noemt dat als belangrijk punt van de in april gestarte naschoolse opvang in Scharnegoutum. Op maandag- en dinsdagmiddag is de bovenzaal
van Elim de plek waar kinderen na schooltijd terecht kunnen. “We proberen
ze op te vangen in een niet-schoolse omgeving met een ontspannen en
huiskamerachtige sfeer. Ze zijn de hele dag op school geweest en moesten
van alles. Hier hoeven ze niets en hier moet niets”. De bovenzaal, doorgaans
vergader- en feestlocatie, is op deze middagen veranderd in een groot speellokaal. Om er te knutselen, te knippen, te kleuren of te plakken, de meisjes
houden er verkleedpartijtjes en voeren toneelstukjes op. Soms wordt er echt
gebakken en gekookt. “We hebben bewust niet voor een computer gekozen
met allerlei spelletjes en er is ook geen televisie. Dat is voor thuis”, meent
Karin. “Ook gaan we met mooi weer naar buiten, naar de speeltuin of het
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schoolplein. De kinderen mogen ook bij vriendjes spelen, of die komen hier
heen”. Heystee heeft een pedagogische opleiding op Hbo-niveau gevolgd.
Alle medewerkers van bovengenoemde stichting moeten minimaal in het bezit zijn van een diploma Mbo-opleiding pedagogisch medewerker.
Deze naschoolse opvang is een vervolg op de
tussenschoolse opvang in de middagpauze
van Op’e Hichte, waar zo’n 30 kinderen aan
deelnemen. Dat aantal wordt op de naschoolse opvang niet gehaald. Op dit moment zijn er
vier, soms zes kinderen. De jongsten worden
door Karin om drie uur van school gehaald.
De oudere kinderen weten zelf de weg naar
Elim. Kinderen die ouder zijn dan negen zullen niet gauw naar deze opvang
gaan. Zij zijn vaak al zo zelfstandig dat ze zich zelf kunnen en willen redden
na schooltijd. De opvang duurt tot 18.30 uur. De meeste kinderen zijn al eerder opgehaald, maar ouders die in een winkel werken hebben de tijd tot half
zeven.
Hoe groot de behoefte in Scharnegoutum aan deze buitenschoolse opvang
is, moet nog blijken. Dan pas kan eventueel overgegaan worden naar drie
middagen. De overheid stimuleert het werken door beide ouders door middel
van een werkgeversbijdrage en een kinderopvangtoeslag via de belastingen.
S.P.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Tryater: Eintsje Libben
Woansdei 22 oktober Doarpshûs Elim om 20.00 oere.
Oer it wûnderlik ferrin fan it bestean. Rients Gratama skreau syn earste
toanieltekst yn in linige, humoristyske, mar ek tige teatrale en poëtyske taal.
Twa mannen ha krekt de frou fan har beiden begroeven. De iene wie mei har
troud, de oare hold fan har. De iene wie dirigint, de oare boekhâlder. Se
pleagje mekoar, se daagje mekoar út en se laitsje en gûle tegearre. De
mannen sitte op de dyk oan see. En dan, as der in jong famke de dyk
oprinnen komt en har yn it petear bejout, blykt de wierheid in oare draai te
krijen. It oantinken oan it ferline fan beide manlju, de kyk op it ferrin fan dy
beide libbens, it blykt wûnderlik te wêzen. ‘Eintsje libben’ is it ferhaal fan
gewoane minsken en it wûnder fa it bestean.
Reservearje fia Elim: til. 0515-413836. Tagong € 12,50/€ 11,25/€ 10,00
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De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand september jarig.
03 sept. Jens Kingma
03 sept, Valery de Bruin
04 sept. Hielke Ligthart
05 sept. Jildert Rijpma
08 sept. Ellis Bolt
09 sept. Emma van den Berg
11 sept. Matty Postma
12 sept. Mathijs Smit
16 sept. Marije Ligthart

16 sept. Jurre Bonnema
18 sept. Douwe Age Dotinga
25 sept. Daphne Corbee
25 sept. Niels van den Berg
26 sept. Amber Minnema
26 sept. Svea v.d. Laan
26 sept. Iris van Houten
30 sept. Daniël Kroese

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
dddddddddddddddddddddddddd

Competitie-Maatklaverjassen.
Vrijdag 19 september in de sportkantine
Vrijdag 19 september is het weer zo ver, dan komen de speelkaarten weer
voor het licht, we beginnen direct met een maatklaverjasavond, dus u kunt
eerst eens met een leuke kennis of vriend of vriendin deze avond proberen.
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
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 kan u alsnog wel eens een
prijs winnen.
De avonden beginnen om 20.00 uur in de sportkantine en vol is vol.
Als u dit seizoen een avond niet kunt, dan krijgt u het gemiddelde van die
avond. Als u drie avonden niet aanwezig bent , dan bent u uit de competitie.
Organisatie Sportstichting de Kromme Tille, Ricus en Theo.
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*Belangrijk let op let op!*
*de consumptiemunten van Elim worden vervangen*
*u kunt ze nog tot 1 november 2008 gebruiken !*

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 september
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL

01 sep. Coll. van beheer
03 sept. Diakonie ; Natuurgroep dorpsbelang
04 sept. B.H.V.
08 sept. Moderamen ; Beleggersclub
09 sept. Werkgroep zoeken naar zin ; Start toneel
11 sept. Werkgroep zoeken naar zin
15 sept. Kerkenraad
17 sept. B.H.V.
18 sept. Passage
19 sept. Receptie
21 sept. Startzondag
22 sept. B.H.V.
24 sept. B.H.V. ; Kaartenclub
25 sept. Pastoraleraad
26 sept. Klaverjassen
30 sept. Rallyclub.

Kerkdiensten september 2008
31 aug.

14.00 uur

Ds. H.Postma/Ds. S. Ypma

07 sept.
14 sept.
21 sept.
28 sept.

09.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur

Ds. S. Ypma
Ds. H.K. Zijlstra, Creil
Ds. S. Ypma
??
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Bevestiging en intrede ds. S. Ypma
Heilig Avondmaal
Startdienst
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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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