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Skiednis
Je kinne der dizze hjerst net om hinne, oeral is skiednis. Fan 11-19 oktober
wie it de wike fan de skiednis. Oant desimber is eltse sneintejûn op de televyzje it programma Verleden van Nederland, in multi-mediale skiedniskampanje, wêr’t basisskoallen, skoallen foar fuortset ûnderwiis en bibliotheken
oan meidwaan kinne. Skiednis op televyzje ferkeapet blykber. Minsken wolle
mear witte en foaral sjen oer harren ferline. Faaks is it sa dat as je witte wolle
wêr’t je hinne gean, je earst witte wolle wêr’t je wei komme.
Fan de ferhalen op de t.v. oer de histoarje fan Europa en Nederlân nei de
skiednis fan Skearnegoutum is in lytse stap. Troch it rút efter it kompjûterskerm haw ik it each op de Martenstsjerke. Yn it ferline boud op in terp. It plak
dêr’t er stiet ropt de ferhalen op oer de striid tsjin it wetter, hoe’t ús foarâlden
de grûn dêr’t wy no op wenje befochten ha op de Middelsee. In âlde kroniek
e
út de twadde helt fan de 19 ieu seit:
…”Scharnegoutum, leggende op eenen hoogen terp, daar oudtijds de Middelsee was, en werd vroeger ook Scharnum genoemd. Het ligt zeer geschikt
aan eenen rijdweg en aan de trekvaart van Sneek naar Leeuwarden…De
vruchtbaren grond en de geschikte ligging nabij Sneek maakt dit dorp zeer
aangenaam…..”
(Sa is ‘t mar krekt, dizze wurden soene as doarpspromoasje no noch brûkt
wurde kinne!)
Dizze tsjerke mei de skerpe toer, heech op de âlde terp, hat er net altyd
stien. Dy is der kommen yn 1861. Op âlde plaatsjes stiet op itselde stee in
Romaanske tsjerke, wêrfan de fûneminten miskien al fanôf 1200 lein binne
doe’t de Middelsee by heech wetter of springtij noch frij tagong hie nei dizze
kontrijen. Dan wie de doarpsterp it droege plak. De diken dy’t doe troch
kleasterlingen makke binne om lân en guod te beskermjen tsjin it wetter,
moatte û.o. de Leane, de Legedyk, de Alddyk en de Midlânsdyk west ha.

Plaatsje fan de Alddyk ±1750. De tsjerke stiet er net mear. Yn 1861 is der in nije
boud.
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De stap nei de skoalle is noch lytser. De yn 1952 op in part fan de ôfgroeven
terp boude skoalle krige de tapaslike namme Op’e Hichte. Dat de bou fan in
nije skoalle yn dy tiid ek in jildsaak wie, blykt út in stikje dat we oernimme út
Fan eigen Hiem (sjoch foarige nûmer) fan novimber 1954.

Bazar.

met een buks om te gaan en door
een derde door louter en alleen
een houten plankje te kopen en vol
aandacht naar het draaiend rad te
turen, dat “raddraaier” Bootsma de
mensen voor de ogen draaide. Het
gooien naar 6 blikken busjes oefende op sommigen zo’n aantrekkingskracht uit dat ze er bijna niet
bij waren weg te slaan.

Na wekenlang voorbereiding door
bestuur en commissie opende
voorzitter B. Bosma op Donderdag
11 November de tweedaagse Bazar voor de Ver.v.C.V.O. om mede
hierdoor schulden te kunnen aflossen bij de bouw van de nieuwe
school gemaakt. Na bezichtiging
der goederen hadden de verkoopsters druk werk om iedereen die
iets vond, wat van zijn of haar gading was, te helpen, zodat ook al
spoedig kassier Volberda het druk
kreeg.
Was er Donderdagmiddag al veel
bezoek, ’s avonds en vooral Vrijdagsavonds was de drukte enorm.
Men kon werkelijk zeggen dat het
zo vol was als haringen in een ton,
waarbij we wel kunnen aannemen
dat de “echte” haringen niet zoveel
plezier hadden als de “figuurlijke”
deze avond in “Elim”. Er werden
prijzen in de wacht gesleept, door
de één met zijn bekwaamheid als
sjoeler, door de ander met z’n bedrevenheid om

Om 10 uur Vrijdagsavonds werd
begonnen met het verkopen van
de nog overgebleven goederen.
Oproeper Jaarsma zorgde dat alles vlot van de hand ging, waarna
deze goedgeslaagde bazar was
afgelopen. De opbrengst zal na aftrek van de kosten ongeveer
ƒ1700,-- bedragen. Een resultaat
dat te danken is, niet alleen aan de
bereidwilligheid van velen om mee
te helpen, maar ook aan allen die
door grote en kleine giften hun
steentje hebben bijgedragen om
het uiteindelijke doel – de schulden
aan de kant – hebben mee helpen
bereiken.

Skiednis is oeral en tichtby.
S.P.
dddddddddddddddddddddddddd

Keats-fergadering op freed 7 novimber
Vrijdag 7 november is de najaarsvergadering weer in de sportkantine.
Alle leden en sponsoren zijn van harte welkom het begint om 20.00 uur.

NET STINNE DER HINNE
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Programma november
Dinsdag 4 november 2008 creatieve morgen
Fosie en Gooitske hebben zich goed voorbereid om er weer een gezellige
creatieve morgen van te maken.
Aanvang 9.30 uur
Dinsdag 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.
Dinsdag 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.
Aanvang 20.00 uur in Elim
ddddddddddddddddddddddddddddd

Elim klaverjascompetitie
21 november 2008
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.
De comm. Haite Schukken en Ids Wijnia.
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Plaknammen yn it Frysk.
De laatste stuiptrekkingen van Wymbrits zijn begonnen, het onzalige idee om
de plaatsnamen in het Fries over te zetten. Grotere kolder kun je toch niet
verzinnen? Ten eerste, ze staan al in het Nederlands en het Fries op de borden, deze moeten dan weer worden vervangen door alleen de Friese namen
er op. Dat is geld verkwisten van de eerste orde. Dat geld kun je beter gebruiken om enkele straten in Skearnegoutum te herstraten.
De bedrijven zullen er ook gelukkig mee zijn, die moeten elke keer weer uitleggen aan de Nederlandstalig-(e) klant of -toeleveringsbedrijf waar Skearnegoutum ligt. Het is in het Nederlands al haast niet uit te leggen. En wees
nou eens eerlijk, we leven in Nederland en buiten onze provincie kom je niet
zover met de Friese taal.
Je kunt beter vooruit kijken want over 150 jaar spreken ze alleen nog maar
Engels, dan kun je beter nu al Engelstalige plaatsnamen bedenken.
Alleen dat is niet een sterk punt van de gemeentelijke politiek (vooruit kijken
en denken).
Ook de dorpshuizen krijgen weer tonnen, misschien moet je eerst eens kijken of ze wel bestaansrecht hebben. Ik denk dat ze het geld beter op een
IJslandse bank kunnen zetten, het is in beide gevallen weg.
Bij veel kroegen staat er soms een bordje : fêste klanten binne it kapitaal fan
de saak. In ELIM jagen ze de vaste klanten de deur uit door de prijzen met
haast 20% te verhogen. Ik had verwacht dat de niet-rokers nu massaal naar
ELIM zouden komen, dat is echter nog teleurstellend.
De complimenten aan de vrijwilligers, er is een leuk rokerskamertje bijgekomen, alleen het had wel wat groter gekund, met 6 personen is het vol.
Moraal van het verhaal: ergert u niet verwondert u slechts.
BOTHE
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Stichting Sviatoslav
Om meer bekendheid aan onze werkzaamheden te
geven en geïnteresseerden meer over de projecten van
Stichting Sviatoslav te kunnen vertellen organiseren wij donderdag 13 november a.s. een informatieavond in dorpshuis Elim waarbij iedereen van
harte welkom is. Tijdens deze avond zullen wij informatie geven over onze
projecten in Sint Petersburg en Tadzjikistan.
Projecten in Sint Petersburg
 Tsjimbalina kinderziekenhuis
Het Tsjimbalina kinderziekenhuis is een Infectieziekenhuis voor straat- en
weeskinderen. Kinderen worden door de politie of maatschappelijk werkers binnengebracht. Het ziekenhuis zorgt ervoor dat deze kinderen uiteindelijk een plekje krijgen in 1 van de 122 weeshuizen die de stad telt. Ons doel
hier is: liefde en aandacht aan de kinderen geven. Er is immers niemand om
voor hen te zorgen.
 Ziekenhuis voor kinderen met kanker
Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we veel kunnen betekenen voor de
vaak doodzieke kinderen en hun familie. De medische behandeling is namelijk erg duur en in Rusland kent men geen ziektekostenverzekering. Ook
moet één van de ouders de hele dag bij hun zieke kind aanwezig zijn, het
ziekenhuispersoneel verleent alleen medische zorg. Zo kan er dus maar
door één ouder geld verdiend worden, daarom willen wij de ouders helpen
door middel van financiële steun. Ook geven we de kinderen liefde en aandacht d.m.v. Russische medewerkers in het ziekenhuis.
 Straatkinderen
Sviatoslav werkt samen met de Russische organisatie “Parusa”. Ons gezamenlijke doel is: de kinderen (her)opvoeden zodat zij een betere toekomst
krijgen. Er wordt een aantal keren per week een warme maaltijd bezorgd op
vaste plaatsen in de stad en de kinderen kunnen dan ook hun verhaal kwijt
aan de medewerkers.
 Shelteropvang voor kinderen uit probleem gezinnen
Naast de wekelijkse patrol heeft Parusa in samenwerking met Sviatoslav een
opvangtehuis voor straatkinderen opgestart. Hier worden straatkinderen voor
een bepaalde tijd opgevangen, leren ze voor zichzelf te zorgen en gaan naar
school. Na deze (opvang)periode kunnen deze kinderen weer terug in de
maatschappij.
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Projecten in Tadzjikistan:
 Studieproject (flat en studiehuis)
Het doel van de stichting is om kinderen een toekomst te geven. In september 2007 zijn wij begonnen met een studieproject voor verschillende kinderen die in Nederland een operatie ondergaan hebben. M.b.v. sponsors uit
Nederland kunnen de kinderen in een flat wonen, kan er kleding voor de kinderen gekocht worden en kunnen de kinderen een goede studie volgen. In
de flat is altijd één van de ouders aanwezig om de kinderen te begeleiden.
Per 1 september 2008 is het studieproject uitgebreid met een nieuw studiehuis waarin we 18 kinderen kunnen opvangen.
 Nieuwbouwplannen voor begeleid wonen project
Kinderen met een handicap staan buiten de maatschappij in Tadzjikistan, ze
mogen niet naar een gewone school en verblijven vaak in een internaat achteraf. Wij willen deze kinderen weer een toekomst geven en zijn daarom bezig om een begeleid wonen project op te zetten. Binnen dit project zullen
zich meerdere woonvormen op één terrein bevinden waarbij in iedere woonvorm acht kinderen kunnen worden opgevangen. Op iedere groep zal één
begeleider aanwezig zijn zodat de kinderen in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Daarnaast kunnen de kinderen onderwijs volgen op een lyceum/gymnasium waar ze ook Engelse les zullen krijgen
Wilt u meer weten over al deze projecten kom dan op 13 november naar de
informatieavond in dorpshuis Elim, Achterbuorren 9, Scharnegoutum,
aanvang 19.45 uur. U bent allen van harte welkom. Voor meer informatie
over de projecten kunt u ook kijken op www.sviatoslav.com
ddddddddddddddddddddddd

Skarnepeople soap
Hoera, de Doarpsomropper is der al op tongersdeitejûn 26 septimber, der
giet neat boppe fan dy moai yninoar mjukste ferhaaltsjes op papier. Ik fyn de
foarkant fan de Doarpsomropper trouwens net moai, fierstente strak, krekt as
is ’t in bedriuwskrantsje. Dy bôge mei dy buorkerij is net iens Skearnegoutum, al sette se ek tsien kear in buordtsje mei Skearnegoutum derfoar yn it
wetter. Net fan eigen hiem. Dat fûn ik no wol wer in nijsgjirrich stikje mei al dy
advertinsjes fan winkeltsjes dy’ t der net mear binne en dan yn de selde omropper in lang ferhaal fan Ruitershop Beerens, dy giet noch lang net ûnder.
It stikje oer schelpenpaden natuurprojecten ha’ k eefkes lêzen, ik ha der ek
al in pear kear omwâde, besocht in namme te betinken troch allegear wurden te mjuksjen, mar ik kaam der net út. Lêste kear hie ik allegear gerssied
yn myn sokken, dat soe dochs wat fruchtbers opleverje moatte, mar no wolle
se wer skulpepaadsjes oanlizze. De namme “it skelpepaadsje” is der al dus
soks rint ek al wer dea. Oaren moatte mar mjuksje.
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De stadige strikers hienen der ek wat frjemd yn om mjukst, want Jelte is fansels Jelke. Hy hat it hollânsk dammen fan syn mem leard. Dy woe noait oan
it frysk damjen, like har fierstente dreech, mar úteinlik hat se dat wer fan
Sven leard. Eare wa eare takomt, goeie learmaster trouwens. Hy sei hieltyd:
stadich strike. Dat hie er dan wer fan dy moandeitejûnen. En neffens my stie
Annet de Boer ek wolris har froutsje…núvere útdrukking eins: je mannetje
staan….
Wat in kommentaar allegear. Mag het wat minder? Dat fyn ik eins ek wol,
foaral it ôffal yn de bermen as ik oan it kuierjen bin en ek dy posters dy’ t altyd op de kleankontainers plakt wurde. Lêst ien dy dingen wol?? Of bin ik de
ienige dy’ t der blyn foar is? Nee, bist noait de ienige. Lêsten sjouwde ik wer
mei hannen fol blikjes (foaral werst in enerzjypyk fan krijst, sadatst it blikje
fuortdaliks fuortsmite moast en net mear opromje kinst, want dan is de pyk
wer oer), stie der in man op skeelers by de rotonde: “Goed zo”, sei er, “Ik
dacht dat ik altijd de enige was”. Bist gewoan noait de ienige.
Dat sjochst wol yn Kort nieuws Sviatoslav. Dat ‘kort’ fyn ik dan ek wer humor
mei dik twa siden. Mar der wurde wol eefkes twa bernelibbens yn beskreaun,
dan is twa siden net folle, al wurdt it my by’ t lêzen soms wol tefolle. Bin ik
fêst ek net de ienige.
No wer genôch mjukst, noch in lêste mjuks, fan’ t simmer hienen we in dútsk
famke fan Europa Kinderhulp útfanhûs. Mjuksten we ek wolris frjemd mei dat
Dútske taaltsje.
Tosken en teannen liket op inoar yn it Dútsk. Zähne und Zehe. As ik ‘toskepoetse’ wat bryk sei, dan krijst frjemde sitewaasjes…En sa kaam se sels mei
in wurdgrapke:
15 und 15 macht…? Wy op ús beste Dútsk: 30. Mar se sei dus: Fünf Zähne
und fünf Zähne macht... En dat makke dus Zehn Zähne…
SYM.B
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Fleane, fleane, fûgelfrij.
Ferline jier, krekt foar de simmer krige ik samar spontaan de fraach: “Geart
wolsto de printkladde fan myn boekje lêze en fan kommentaar fersjen. Do
pielst altiten mei it Frysk om en skriuwst sels ek wol, dus doar ik it dij wol te
freegjen.” De fraach kaam fan Sybrig Martens, by ús yn it doarp ek wol bekend as Sybrig Bethlehem.
Ik ha my ôffrege hoe’t hja by my kaam, sa goed koene wy mekoar net, lykwols fûn ik it hiel bysûnder dat hja my frege en ik hoegde net lang nei te tinken om ja te sizzen.
It boek giet oer in hiel yngripende perioade fan Sybrig har libben, fan ein
2004 oant ein 2006, en ik fûn it wol wat dat ik op sa’n persoanlik ferhaal oer it
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oerspand wêzen kommentaar leverje mocht. Noflik wie it petear mei Sybrig
wêr’t ik myn op- en oanmerkings wat taalgebrûk, grammatika en de sinsbou
oanbelange, taljochte ha.
Krekt foar ús fakânsje wie it boekje klear en krige ik in eksimplaar as kadootsje fan Sybrig omt ik de moed hie om it troch te lêzen en har te helpen mei
oanwizings. Yn de fakânsje ha ik it mei ynteresse en ynmoed lêzen en it
griep my oan.
Ik siet op dat stuit yn in min oft te mear fergelykbere sitewaasje en mei dêrtroch wiene guon passaazjes hiel konfrontearjend. Twad fyn ik it moedich dat
jo eat wêryn jo hiel kwetsber binne oan it papier tabetrouwe mei as doel it
oan oaren lêze te litten. Jo hingje dochs min of mear jo smoarge wask
bûten. Sels hat se my ferteld dat se it dien hat as in soarte fan terapy foar
harsels mar ek foar oaren dy ‘t soks meimakke ha. Se skriuwt: “Diele wurket
hieljend nei beide kanten”.
Reade tried yn it boek binne in âlvetal dreamen, mar útsein it feit dat it in
(wed)striid mei Sybrig har eigen wêzen is hat it neat mei fuotbal fan dwaan.
Realisme en fiksje wikselje mekoar ôf yn dy dreamen, soms serieus, soms
mei in laits. De iene kear sit se heech yn ’e wolkens en de oare kear stiet se
mei beide fuotten op ‘e grûn. Op tige lêsbere en somtiden boartlike wize
skriuwt Sybrig oer itjinge wat har oerkaam is.
Binne de ferhalen oer de dreamen foar it grutste part fiksje, it skriuwen oer
har oerspand wêzen en oer har jeugd docht Sybrig op tige realistyske wize.
Oangripend fyn ik it dat se sa earlik is tsjinoer harsels en oaren yn it beskriuwen fan it hiele sykteproses en oer wat sa meimakket en mei makke hat
yn har libben. Oer it konflikt mei harsels skriuwt se al yn it begjin, “Myn ferstân en gefoel wiene it net mei-mekoar iens” en “Alles fielde tsjinoersteld”.
Troch de wike seach ik út nei it wykein, wie it einlings safier, dan woe ik
graach wer it ritme fan de wurkwike.” (s12)
Ek hiel bysûnder fyn ik de passaazje wêryn de skriuwster it hat oer de toutsjes dêr’t hja har yn har libben oan oplûkt en dy ‘t har op in bepaald stuit sa
bot yn’ e macht ha dat se har ôffreget wa lûkt der no oan de toutsjes? It
draait út op in tizeboel. (s16)
De natuer of skepping mei har fjouwer eleminten, ierde, fjoer, wetter en loft,
spilet in hiele wichtige rol yn Sybrig har libben. Alles wat it libben fan hjoed
de dei makket ta wat it is mei al syn drokte en beuzichheden fan de minske
rekket folslein op ‘e eftergrûn as se kuiert of as se har deljout yn it romme
fjild.
Sa as by safolle minsken hat Sybrig it dreech mei nee sizzen en dus hellet
se tefolle oan wat har fansels parten spyljen giet en wat ek foar in part de
oerspandheid yn ‘e hân wurket. Letter leard hja nee te sizzen en hoewol’t se
it dêr earst dreech mei hat jout it in goed gefoel as hja dit docht. It tinken dat
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jo allinne mar aardich fûn wurde as jo ja sizze en jo foar in oar tsien kear yn
‘e rûnte wrotte waard, wat Sybrig oanbelange, ûnderút helle troch in maatskiplik wurkster dy’t sei: “do bist al aardich, dêrfoar hoechst dy ‘t net yn allerhanne bochten te wringen”. In wierheid as in ko!
Under it motto fan “in dream dy’t net ferklearre wurdt is as in brief dy ‘t net lêzen wurdt” jout Sybrig oan ‘e ein fan it boek noch útlis oer har dreamen. De
dreamen wurde dêrtroch ynienen hiel realistysk en ferklearje tagelyk wêrom
se dy dreamen sa’n wichtige rol spylje lit yn it boek. Neat gjin sweverichheid
mear mar heldere taal dy ‘t elkenien oansprekke sil.
“Fleane, fleane, Fûgelfrij” is in ferhipt aardich boek fan 150 siden wurden
wat it fertsjinnet nei de lêzers ta te fleanen.
In earlik en oprjocht ferhaal oer in drege perioade yn it libben fan in frou dy’t
mei beide fuotten op ‘e grûn stiet, en dy’t it yn har hat om op tige lêsbere wize te ferheljen wat har oerkaam is yn it libben en der sterker útkaam is.
Bliid en tankber bin ik dat ik der in bydrage oan leverje mocht en de primeur
hie.
Ik hoopje dat dit net it lêste is wat ik fan Sybrig lês.
Geart Bos.
It boek is foar €.15,- te keap by de boekhannel en by Sybrig thús, boppedat
leit it ek yn de sutelkroade dy’t spitigernôch dit jier net troch ús doarp rôlet.
dddddddddddddddddddddddddddd

Snelheidscontrole Legedyk
Op woensdag 8 oktober controle gehouden op de Legedyk te Scharnegoutum van 14:00 t/m 17:00 uur.
Dit betreft een weg waar de maximale snelheid 80 km per uur
is toegestaan.
Totaal 147 passanten, 24 overtreders. Snelste was 111 km
per uur.
Op 13 oktober op de Legedyk te Scharnegoutum een radarsnelheidscontrole gehouden van 14:20 t/m 17:30
Ook op deze weg is de maximale snelheid 80 km/u. 248 passanten 30 overtreders waarvan de snelste 112 km/u reed
gr. Wijkagent Bareld van Rooij
dddddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier zaterdag 1 november
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Nieuws van Sinterklaas
Op zaterdag 22 november a.s. is het feest in Scharnegoutum! Sinterklaas heeft beloofd om ons op die dag een bezoekje te brengen!!!! Daar wil jij toch ook bij zijn !?!?
Rond half 2 komen Sinterklaas en zijn Pieten aan met
de boot, bij de brug op de Legedyk. Daar staat Americo
al klaar zodat we met z’n allen een rondje door het dorp
kunnen lopen. Om half 3 begint het Sinterklaasfeest in Elim. Alle kinderen
t/m groep 4 zijn hierbij welkom. Het toegangskaartje wordt op school uitgedeeld. Kinderen t/m 8 jaar die niet in Scharnegoutum op school zitten kunnen
een toegangskaartje ophalen bij Petra & Johan IJpma (Ald dyk 5/ tel.
431705).
De Pieten en Sinterklaas vinden het erg leuk dat jullie iets voor hun maken.
Dus doe je best en laat zien hoe mooi jij kunt knutselen!
Hartelijke groeten,
namens Sinterklaas en zijn Pieten,
Doarpsbelang Scharnegoutum
dddddddddddddddddddddddd

€ 1.396,01 voor KWF
Kankerbestrijding
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Scharnegoutum/Loënga heeft
€ 1.396,01 opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift
overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie
waar maken: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
De KWF-afdeling Scharnegoutum dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage
aan de collecte. Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800-0226622.
Joukje Bos.
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Ook dit jaar is er voortzetting van de samenwerking tussen de stichting
Tsjochkonserten en de Aktiviteiten Kommisje fan ELIM. Dit winterseizoen
worden er 2 concerten georganiseerd, en wel op 6 maart 2009 met medewerking van DUO FERBEAN en BOB en ADRIAN van de bekende groep de
Stroatklinkers uit Groningen.
Echter op vrijdag 14 november a.s. is het eerste “Tsjoch dûbelkonsert” in
de bovenzaal in ELIM.
Dit wordt gegarandeerd weer een zeer speciale en vrolijke avond met uiteraard een warm en koud buffet.
De muziek op deze avond wordt verzorgd door twee groepen met geheimzinnige namen, nl. Poco á Poco en Bon Bonbon. Bon Bonbon brengt volgens eigen zeggen “grenzenloze” volksmuziek. Van klompendans tot tango,
van Ierland tot Kirgizië. Opzwepende en rustgevende instrumentaaltjes. Friese en Brabantse ballades; liedjes in Algemeen Onbeschaafd Nederlands.
Met een knipoog naar het leven en een glimlach naar ‘t Einde.
Bon Bonbon, u mag zelf weten hoe u het uitspreekt: bonbonbon, bón bonbon, bon bonbón……. C’est le klemtón, qui fait la musique! En muziek, daar
draait het om bij Bon Bonbon. Lékkere muziek, die smaakt naar een bonbon,
een zoete bonbon: un bon bonbon.
Bon Bonbon bestaat uit een dame en 2 heren, maar eigenlijk uit een gezellige Griet en 2 rare snuiters, die muzikale frivoliteiten en fratsen niet schuwen. Griet Zijlstra en Skelte Heeringa (juist ja die) zijn raszuivere Friezen,
Frank Stadhouders is een met een Friezin getrouwde Brabander. Een gezelliger combinatie is niet denkbaar.
Skelte bespeeld snaren (strijk en tokkel), zingt en fluit, Griet Zijlstra: accordeon, zang, Schudei, lepels en Frank: snaren (tokkel en slag), zang en trom.
Jitske, Gerard, Eelke en Anja vormen samen de groep Poco á Poco en zijn
ongeveer tien jaar geleden voor het eerst bij elkaar gekomen om muziek te
maken en dat is zo gebleven.
Poco á Poco betekent “ beetje bij beetje” en door elke week bij één van de
groepsleden te oefenen zijn ze geworden tot wat ze nu zijn. Zij spelen en
zingen internationale volksmuziek
De muziekinstrumenten die zij gebruiken zijn onder andere trekharmonica,
gitaar, dwarsfluit, sopraansax en klarinet.
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Bij een optreden nemen zij u graag mee op een muzikale wereldreis en gaan
van Ierland naar Afrika, van Scandinavië naar de Balkan, van Frankrijk naar
Mexico......
We durven gerust te stellen dat dit een zeer bijzondere en wereldse avond
wordt waarbij de beide groepen ook nog iets gezamenlijk gaan spelen.
Tussen de muzikale sets in wordt een smaakvol buffet gepresenteerd.
De kosten voor deze avond welke om 19.30 uur begint bedragen €.22,50 per
persoon, inclusief de toegangsprijs.
Omdat deelname aan deze avond beperkt is tot 45 personen is het beslist noodzakelijk dat u zich vóór dinsdag 10 nov. opgeeft bij Roelie
Westerhof, tel 413836.
Als u net zo nieuwsgierig bent als ons,pak dan meteen de telefoon want
vol is vol!!!
Stichting Tsjochkonserten en A.K. Elim
ddddddddddddddddddddddddd

Eens een Swette Switter,
altijd een Swette Switter.
Op11 november 1968 heeft de volleybalvereniging “Swette Switters” een officiële status gekregen. Er zijn notarieel goedgekeurde statuten gemaakt en
is de vereniging onder de naam “SWETTE SWITTERS” ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Bij deze inschrijving worden de namen van Boukje
de Vries, Deuke van Kalsbeek en Willem Atsma genoemd. De naam “Swette
Switters” is bedacht door Sijtze Atsma.
Destijds volleybalde men in het dorpshuis “Elim”. U kunt zich misschien zonder probleem voorstellen hoe gezellig het daarna was. Hoewel de officiële
status nu bijna 40 jaar geleden ondertekend is, werd er al eerder gevolleybald.
Korfbal was wat men eerst deed. Nu kan ik mij zo voorstellen dat de bal i.p.v.
te vangen al spelend in de korf werd gedaan. Maar verder is de link tussen
korfbal en volleybal, voor mij, ver te zoeken. Nou ja, het werd ook met een
‘bal’ gedaan, maar verder? Toch op de een of andere manier is men overgestapt op volleybal (veel leuker natuurlijk). Een groepje mensen met o.a. Wieger Lemstra, Aldert Groeneveld, Jan de Vries, Klaas Dotinga, Marten ten Ca-
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te, Sijtze Atsma en nog vele anderen, trainde in de grote zaal. Ook was er
een Dames team actief. Op een gegeven moment wilden ze wel wat meer en
een trainer werd aangesteld. Engele Piersma was zijn naam. De dorpencompetitie ging van start. De dorpen die hier o.a. aan meededen waren
Scharnegoutum, Reduzum, Wirdum, Wijtgaard, Tjalleberd en Sibrandaburen.
Er was nog geen officiële club naam. Gestaag groeide het aantal spelers en
ook de behoefte om op een georganiseerde manier bezig te zijn.
Vandaar dat de “Swette Switters” op 11 november 1968 zijn officiële status
heeft gekregen. Een aantal jaren later is men begonnen met het geven van
jeugdtrainingen en werd er meegedaan aan de wedstrijden van de NeVoBo
(Nederlandse Volleybal Bond). Op het hoogtepunt telde de club meer dan
120 Leden. Na een aantal moeilijke jaren zitten we nu op ongeveer 90 leden
en zijn we groeiende. Door de jaren heen is het herenvolleybal jammer genoeg gestopt en over de hele linie minder populair geworden, echter is het
CMV (Circulatie Mini Volleybal) enorm populair onder de jeugd.
De eerste CMV speelsters zijn nu 15/16 jaar en spelen in Rayon-Sneek hun
wedstrijden. De jongste leden (6/7 jaar) zijn bezig met het vangen, gooien en
doordraaien binnen de lijnen van het veld. Dit noemen we niveau 1. Er wordt
gespeeld met zes niveaus. Bij ieder niveau leert de speelster een volleybaltechnische handeling, zoals onderarms, bovenhands, opslaan etc. Heeft het
uw interesse gewekt kom dan eens kijken. De flyer in de supermarkt geven u
informatie of er een CMV toernooi in de sporthal zal zijn. Ook bent u welkom
bij de CMV trainingen op woensdag middag van 16:00 tot 18:00. Er zijn nu 3
e
senioren damesteams waarvan het 1 team speelt in de promotieklas van
het Rayon IJssel-Wadden. De huidige trainer is Mario Grims uit Folsgare.
Op 15 november 2008 gaan wij het 40 jarig bestaan van de volleybalvereniging ”SWETTE-SWITTERS” vieren in dorpshuis Elim. Vanaf 19:00 gaat de
zaal open voor leden, oud leden/trainers(-ters), sponsoren en iedereen die
verbonden is (geweest) aan de club is/zijn van harte welkom.
Een groepje mensen is nu druk bezig met de voorbereidingen van deze
avond, onderleiding van Willem Atsma. De jeugd staat centraal en dat zal tijdens het avondprogramma ook duidelijk worden in meerdere opzichten. Voor
de leden zal er een middag programma zijn in de sporthal, maar kom gerust
kijken en genieten, want daar gaan we voor. Het met elkaar plezier hebben
in de sport waar we al veertig jaar voor gaan.
Volleybal!
Contactpersoon van de feestcommissie is Willem Atsma
tel:0515-413077
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de “Swette Switters”
en de jubileum commissie, Janna Banning-A
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Uniek avondsymposium vier Friese
Alzheimer Cafés in Leeuwarden
De vier Alzheimer Cafés in Friesland organiseren gezamenlijk een avondsymposium met als titel “In voor- en tegenspoed”. Maandelijks wordt in
Drachten, Dokkum, Leeuwarden en Sneek een Alzheimer Café georganiseerd. De Friese Alzheimer Cafés hebben de handen ineen geslagen en organiseren een avondsymposium voor mensen met dementie, hun partners,
familieleden en vrienden op 25 november van 18.30 tot 22.30 uur in
schouwburg De Harmonie te Leeuwarden.
Tijdens het symposium is er een lezing van Stella Braam, schrijfster van de
boeken “Ik heb Alzheimer” en “Ik blijf thuis” . Dhr. Theo Feitsma, klinisch geriater, geeft informatie over het thema “Dementie: wat weten we, en wat is er
aan te doen?”. Een forumdiscussie met de aanwezigen sluit het informatieve
gedeelte af, omstreeks 21.45 uur. Daarna kan men onder het genot van een
hapje en een drankje eigen ervaringen uitwisselen. Muzikale omlijsting zal
worden verzorgd door Piter Wilkens.
U kunt zich voor het symposium opgeven tot 14 november via Timpaan Welzijn, tel.: (0515) 41 41 62 of via e-mail: symposium@ timpaanwelzijn.nl. De
toegangsprijs is € 5,- per persoon. Na opgave krijgt u het programmaboekje
thuisgestuurd.
Voor meer informatie rondom de Alzheimer Cafés gaat u naar:
www.alzheimer-nederland.nl
ddddddddddddddddddddddddddd

19 november 55+ Bingo

De vooraankondiging is al geweest in de
vorige Doarpsomropper, maar hier dan
toch nog even een herinnering. Zogezegd voor de mensen die nieuw zijn
in ons dorp, of voor diegenen die nog nooit bij een bingomiddag zijn geweest.
De bingomiddag wordt gehouden in dorpshuis Elim, en is bedoeld voor de
55-plussers. Maar bent u dat nog niet helemaal, maar wel bingofan, dan bent
u ook van harte welkom natuurlijk. We beginnen om 14.00 uur en om ca.
16.00 uur gaat iedereen voorzien van prijzen of een aardigheidje weer naar
huis.
We houden ook een pauze met thee en koffie en dit alles voor maar € 5,00
per middag. Slecht ter been? Dat hoeft geen belemmering te zijn, want er
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kan eventueel voor vervoer gezorgd worden. Nieuwsgierig geworden? Kom
ook eens en keer meespelen. Het zijn altijd heel gezellige middagen. U moet
u wel van te voren opgeven, want met minder dan 25 personen zijn de kosten te hoog en gaat deze middag niet door.
Opgeven kan bij de familie Terpstra, tel.nr. 0515-418986. We hopen weer op
veel deelname en tot ziens op 19 november a.s.
De activiteitencommissie van dorpshuis Elim.
dddddddddddddddddddddddddddddd
Tour d’horizon

Dream
„Zullen we alles nog eens op een rijtje zetten?” vroeg ze spannend.
„Ja prima, ik ben benieuwd en vooral het prijskaartje daarbij”. „Wilt u eerst
nog een kopje koffie?” „Wel ja, ‘t is nu nog gratis neem ik aan, ha, ha!” Ze
vloog weg en ik kon even rustig om mij heen kijken. Zou dat nou eikenhout of
beukenhout zijn, vroeg ik mij af. En die ballonnen zijn die echt? Even voelen.
De ruimte straalde een overdreven soort optimisme uit. Ik werd er slaperig
van. Ah, daar kwam ze weer aan en ik ging weer zitten.
„Zie zo, daar zijn we weer!” Ze lachte wat gemeen. Vreemd: groene koffie?
„Nou, daar gaat ie dan!”. Ze schoof wat met de papieren en begon: „Euhh..,
dus een optreden van Daniël Lohues, gebak van Dirk Feenstra, bloemen van
Hortensia en na afloop Excelsior. Wat moeten ze spelen?” „Wie?” vroeg ik, ik
dommelde even weg. „Excelsior, welke nummers moeten die spelen?”
”Nou, laat ik zeggen: nummers van de Beatles, Hello Goodbye, I’m Only
Sleeping en zo, weet u wel? En Lohues die bekiekt het zelf wel, het Giet zoals het Giet, zeg maar. Ha, ha!”.
Ze schreef alles keurig op. „De accommodatie, een tent zei u?”
„Ja, een grote tent van Schrale en die neemt zo’n beetje de hele Achterbuorren in beslag. En veel bier en er moet flink gerookt worden en degenen die
dat niet willen, gaan maar buiten staan. Zo had ik dat gedacht….”
„Bent u daar nog? Meneer, wordt eens wakker!”
Zwetend werd ik wakker. Wat droom ik toch vreemd de laatste tijd.
Zou dat aan de herfst liggen?
W.V.
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Banketstavenactie!

Maandag 24 november komen de leden van muziekvereniging Excelsior
weer bij u langs met heerlijke banketstaven.
We hopen dat u middels deze actie onze vereniging wilt steunen!

16

40ste jiergong – nûmer 3

novimber 2008

Hjerst,
Snein, 21 septimber 2008
Hjoed is`t hjerst. De moaiste tiid fan it jier.
Wat seisto? No ja, net alhiel wier fansels, mar op in dei as dizze,
sa blêdstil en in sinsje dat de hiele dei skynt, dan soe`st it al
sizze.
Aaisikers en oare strúners yn`t fjild sizze dat de maitiid de
moaiste tiid fan`t hiele jier is. Folslein mei iens, mar wa kin ek
net dy dagen yn de maitiid mei driigjende, fleanende wolken en
reinwetter dat mei flagen út de loft komt. Of fan dy stowreinen
dy`t oanhâlde kinne in grut part fan de dei.
Hjoed ha ik de fyts pakt en in rûntsje Skearnegoutum Griene
dyk dien, no ris gjin hurde wyn of sa`n strakken ien dy`t je net
opmurken hienen oan it rûzjen fan de beammen, mar dy`t der al
is. Wat kin it dan swier traapje.
Al gau seach ik se wer, it grutte tal ielreagers by de sleatten en yn`t
fjild. `k Ha se net teld mar`t wienen der wis earder sa`n fjirtich as tri
tich tusken skearnegoutum en de griene dyk. It wurdt tiid foar in
strange winter, is`t net foar de reedriders, dan wol om
fan wat ielreagers ôf te kommen. Wol spitich foar de bisten dy`t
dan dea geane, siz mar krepearje, fansels mar der binne no ienris
fiersten tefolle ielreagers.
Wisten Jo dat in soad eine-, skrieze- en ljippepiken yn de maitiid troch ielreagers hearre ta de kategory “eendagskuikens”?
As neisoargers fan it BFVW wurde Jo dêr net bliid fan.
Achter it bosk(je) by it Gerbrandygemaal seach ik sân mûzebiters
(buizerds) en even fierderop nochris fjouwer. Werom op de
middendyk noch twa. In part fan dizze fûgels is al út it noarden
kaam om hjir it winterskoft oer te bleauwen. Ek de sulverreager is
werom, ik tel der twa, mar der sille noch wol by komme, lyk as
yn`e hjerst en winter fan 2007.
Smjunten binne der ek al yn grutte oantallen om en by de
Snitsermar. En it tal guozzen is al folle grutter dan dy`t hjir bred
hawwe en de simmer oerbleaun binne. Dúdlik is de fûgeltrek
dwaande wylst de ljippen de ôfrûne wiken massaal oan it keppeljen wienen
om fuort te gean sa gau de kjeld oer it lân krûpt.
Juster hie`k it gelok in iisfûgelsje te sjen op de swette foarby de flearen. It
fleach hieltyd in eindsje fierder fan reidplúm nei reidplúm. Fan Theo en Johanna Hofman wit ik dat achter harren wenning oan de alddyk ek wer in iis
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fûgelsje sit. Sadwaande sille der yn elts gefal twa by Skearnegoutum thús hearre.
Op de natuerprojekten oan beide siden fan ús doarp binne al aardich wat wettersnippen ôfkaam. Se sitte yn it wiete lân. In fûgel
fan de saneamde krityske soart. As Jo in kuier meitsje troch dizze gebieten – wol learzens oandwaan –en Jo sjogge fûgels dy`t
zigzagjend en wyld opkomme, dan binne`t wettersnippen.
Hjerst 2008, miskien toch eefkes it moaiste stikje fan`t jier?
Graach wol ik alle lêzers ek út namme fan de wurkgroep fan
doarpsbelang noch mei jaan ris te sjen yn de nije natuer yn oanliz by Skearnegoutum. Noch dit jier sille ferskate stappen set
wurde om it projekt fierder stal te jaan, sa as de oanplant fan
strúken en de oanlis fan paden.Ek wurdt troch de gemeente Wymbritseradiel in offisieel startmomint fan it natuerprojekt tariede
Mei in groetnis,
Jan Luimstra
dddddddddddddddddddddddddddd

Kerstconcert Excelsior
& De Lytse Krêft
Op zondag 21 december a.s. zal muziekvereniging Excelsior een kerstconcert houden in de Martenstsjerke in
Scharnegoutum. Aan dit concert zal het koor ‘Lytse Krêft’
uit de Lege Geaën meewerken. Tijdens dit concert zal
afwisselend apart maar ook samen gezongen en gespeeld worden.
Het concert begint om 20:00 uur.
dddddddddddddddddddddddd

Maatklaverjassen.
Vrijdag 14 november in de sportkantine
Alle klaverjasavonden en middag tellen mee voor de competitie. Bent u er
niet dan krijgt u de laagste punten wat er die avond is gescoord.
De slotavond word waarschijnlijk niet met de competitie meegerekend.
Maar elke avond zijn er vleesprijzen te winnen.
De avond begint om 20.00 uur in de sportkantine en vol is vol.
.
Organisatie Sportstichting de Kromme Tille, Ricus en Theo.
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Krite nijs
Aginda foar de krite:
De bernekriich is kommend jier op17 jannewaris.
It toaniel is op 27 en 28 febrewaris.
Ledegearkomst is op 8 april.
It bernetoaniel is op 25 juny.
De kontribúsje sil yn novimber incasseert wurde.
Agnes (skriuwster)
dddddddddddddddddddddddddd

Mjuksje 2
Kort terug las ik een stukje tekst ‘vrouwen verbranden
jaarlijks 12.000 calorieën door te … winkelen’. Dit is
natuurlijk iets wat door de regering gestimuleerd moet
worden. Sporten wordt ondersteund, schoolgymnastiek, dieetprogramma‘s, alles tegen overgewicht.
Maar dit laatste is een subliem idee. Het is goed voor
de economie (nu wel extra nodig) en goed voor de
lijn. En volgens de gegevens zijn veel vrouwen hier wel voor te porren. Voor
de enkele man met overgewicht is het misschien ook een idee. Leuk even
shoppen en je weet waar je het voor doet! (toch?). Voor schoolkinderen ook
een goed idee, je kunt niet jong genoeg beginnen en de jeugd heeft veel
geld om handen dus goede doelgroep en natuurlijk doen we alles om een
recessie tegen te houden.
Maar alle beweging is natuurlijk goed, de voetbalvereniging weet hiervan
want behalve voetballen, spurten ze nog 1x in de maand met oud papier
door het dorp. Geweldig, wat een inzet. Kort terug hoorde ik van een al wat
oudere mevrouw dat ze moeite had om de rekeningen (oude) bij het oud papier te doen (net eltsenien hoecht ommers te witten wat it koste hat). Ze had
een geweldige oplossing: een metalen emmer die ze achterin de tuin had
geplaatst. Even aansteekblokjes erbij, lucifer, en een voor een de rekening
opstoken. (stukje verwerking?, die rekeningen ook altijd).
Ze vond het ook erg leuk om te doen, maar haar kinderen vonden het maar
niks. Wat moeten de buren er wel van denken, zomers gaat het nog, dan is
iedereen aan het barbecuen, maar ’s winters….de brandgeur…. en papier
brandt zo raar, kleine stukjes dwarrelen omhoog. Dus alras kwam er een papierversnipperaar, ook leuk, maar toch anders. De mensen van het oud papier kregen er weer een kilo bij. Op een Fryske spreukenkalinder kwam ik dit
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tegen: ‘Alle bytsjes helpe, sei it âld wyfke en joech in brûkte postsegel foar
de âld-papier aksje’. ( En dat set seaden oan‘e dyk!)
In de krant stond een krantenkopje: ‘ Jonge vadersoldaat mag een keer passen’. Ik vond dit nogal cru, maar 1x passen (dacht aan een soldaten-outfit en
eventuele uitzending naar buitenland en je weet het maar nooit?). En daar
zijn krantenkoppen voor, om je aandacht te trekken. Het werkte! Het ging
echter om vrijstelling van een buitenlandse missie als je als vader een kind
hebt dat jonger is dan 1 jaar. En een mogelijke verruiming ervan. En zo was
er nog een mooi krantenkopje: ‘Waterpolomannen bekeren verder’, tsja ook
dit was anders dan wat je leest, ik dacht, de een na de andere waterpoloman
bekeert zich (tot een geloof), maar het ging toch echt om waterpolo, ze gingen voluit in de strijd om de landelijke Man Meer Cup. Tsja en als je de dingen zo vreemd leest, dan is dit weer van toepassing:
‘Myn kop is krekt in gefangenis sei de man: ik haw sellen tekoart.
Met woorden is het al net zo gek, de een heeft het over significatie en een
ander verstaat: ‘zin in vakantie’ ( wêr tocht er oan?). Als je met de boot naar
de waddeneilanden gaat, kun je echt tot rust komen, de zilte zeelucht, het
briesje, het mooie uitzicht. Je kijkt wat om je heen en dan heb je ook van die
mooie woordspelingen: er lopen mensen door de ‘dridze’( het sompige wad)
en je hebt het met elkaar over wadlopen, ja zegt de andere , ik zie ook ‘wat
lopen’. En turen naar de zeehonden, maar elke hond die met z‘n baasje
langs het wad loopt (en honden hollen immers steeds heen en terug, even in
het water en maar snuffelen op het zand). Al die honden zijn natuurlijk op dat
moment zeehonden. Dus steeds een nieuwe zeehond in zicht!
Kort terug hoorde ik zo‘n mooi verhaal, Beppe had last van “protters”,
(spreeuwen). In de boom, een meter van haar huis af zat een hele zwerm
protters. Se skieten alles derûnder , it hiele raam smoarch ( vies ) en beppe
hie har nocht derfan!!! (ze kon het niet waarderen).
Se hie in oplossing: se die bôle ( brood ) yn in pantsje mei wat jenever en
makke der doe baltjes van. Die brocht se nei bûten en sette it klear op de
grûn. De protters derfan ite en dernei wie ’t sa’n pracht gesicht. De protters
fleagen sa dronken as dropkes troch de loft… koene it paad net rjocht hâlde
en ek net goed de beam as landingsplak mear fine. In beppesizzer kaam
krekt langs en kaam letter thús en sei: no, ús beppe docht wol sa gek, wit
mem wat se no dien hat?….
Ik wit no net as it probleem oplost is, mar foar de bewenners fan Skearnegoutum, sa om de tsjerketoer hinne, miskien is dit it idee! It makket net út
wat foar fûgels. Prebearje it gewoan. As it net slagget ha jim der yn elk gefal
wille fan!!!
Sytse Vliegen
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Oproep handvaardigheidsmateriaal
voor de Crea Kids Middag!
Op basisschool Op ‘e Hichte is er op de
vrijdagmiddag voor groep 5 t/m 8 een
creatieve middag. Leerkrachten, maar
ook ouders, geven dan lessen in textiele
werkvormen, tekenen, muziek, koken,
dans enz.
Voor de aankomende periode zijn wij o.a.
op zoek naar de volgende materialen:

Kerstspullen b.v. materiaal dat in kerststukjes heeft gezeten, slingers
etc.

Wandtegels

Kaarsen (mogen ook restanten zijn)

Houten klompen

Kleine terracotta bloempotjes

Katoen om te haken

Kralen

Ander creatief materiaal
Heeft u materiaal of wilt u verdere informatie dan kunt u contact opnemen
met Tineke de Jong. Telefoon school: 0515-415989 of mail tineke.dejong@home.nl.
ddddddddddddddddddddddddddd

Tjitske de Jong-Baarda 100 jier
Op 13 oktober is âld-Skearnegoutumer Tjitske de Jong-Baarda út Grins 100
jier wurden. Foarhinne wenne se oan de Sint-Martensdyk tsjinoer de Pôle.
Fiif jier ferlyn is se dêrwei ferhuze nei in fersoargingstehûs yn Grins, wêr’t ien
fan har beide dochters wennet.
De famylje wie manmachtich opkommen om de bysûndere dei mei de hûndertjierrige te fieren.

19 november 55+ BINGO
Opgave Familie Terpstra tel.: 0515 418986
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Adviezee Hypotheken en
Verzekeringen
Op de Achterbuorren 1 in Scharnegoutum, boven makelaardij Atsma, bevindt
zich het bedrijf van Anneke Buitelaar-van der Zee, Adviezee hypotheken en
verzekeringen. De meeste van ons kennen haar al of hebben de naam gehoord en gezien. Anneke heeft hier een fijn plekje, mooi boven de makelaardij, zodat ze de honneurs van elkaar kunnen waarnemen. Door het dakraam
heeft ze een mooi uitkijkje op de oude pastorie en de school van Scharnegoutum.
Anneke is een geboren en getogen Sneker. Haar jeugd heeft ze in de binnenstad doorgebracht aan het Zuidend. Het gezin Van der Zee woonde boven het landbouwmechanisatiebedrijf van haar vader, Faber genaamd.
Toen ze 17 jaar was, ging ze voor studie naar Arnhem. Daar heeft ze vijf jaar
geleerd en gewerkt. In die periode heeft ze haar man, Jan, ontmoet. Ze gingen in de weekenden vaak naar Friesland. Het water trok ook Jan.
In 1979 besluiten ze naar Sneek te verhuizen. Anneke begon als secretaresse bij AGO, dat een paar jaar later samenging met Ennia, en toen AEGON
ging heten. Bij AEGON heeft ze ruim 25 jaar gewerkt in zeven verschillende
banen. Op 35-jarige leeftijd deed Anneke examen van de makelaardijstudie,
ondertussen zwanger van hun eerste kind. Zowel Jan als Anneke gingen na
de geboorte van David vier dagen per week werken. Voor hen goed te combineren met het ouderschap. Bijna vier jaar later werd hun dochter Ester geboren.
In het jaar 2000 was er een re-organisatie bij AEGON. Het werd minder leuk
en er kwam een keuze moment: blijven of weggaan. Het vak van de makelaardij begon te kriebelen. Hier in de praktijk kennis mee maken, leek Anneke toen een goede zet. Ze maakte kennis met Willem Atsma en ging op vrijdag ervaring opdoen in het vak. Voor haar was het vrijdags genieten!
Marktonderzoek om een makelaardij te beginnen, wees naar de omgeving
boven Dokkum. Voor haar geen optie. Liever bleef ze hier in de buurt. Toen
Pieter Jan en Willem Atsma vervolgens zeiden “jij met al je hypotheek- en
verzekeringspapieren, kan ook hierin een bedrijf starten” was de keuze gemaakt!
In mei 2005 is Anneke met haar hypotheken- en verzekeringskantoor gestart.
”Het leuke is dat het werk persoonlijk is. Ik verdiep me in de klant en neem
hiervoor de tijd”, zo vertelt Anneke. Via mond-op-mond reclame komen de
meeste klanten binnen. Het eerste jaar waren het vooral hypotheken die via
haar bemiddeling werden gesloten, maar na die tijd ook schadeverzekeringen (denk aan opstal, inboedel, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, vakantie-
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jaar), levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, uitvaartverzekeringen.
Vooral voor particulieren, maar zo langzamerhand is haar klantenbestand
ook met een aantal zelfstandigen uitgebreid. ”Als er bij makelaardij Atsma
een woning wordt verkocht, benader ik de klant met de vraag of ik iets voor
ze kan betekenen”, aldus Anneke. Geheel vrijblijvend.
Door haar onafhankelijkheid kan ze uit een scala van mogelijkheden kiezen
voor de oplossing die het beste bij de klant past. ”Eerst is er het kennismakings- en inventarisatiegesprek. Een klik moet er met de klant zijn, elkaar
aanvoelen is een must. Anders werk ik niet fijn”, zo gaat Anneke verder. In
het volgende gesprek worden meerdere mogelijkheden, die bij de klant passen, uitgelegd en besproken. Wanneer de keuze is gemaakt, begeleidt Anneke het gehele traject. Bij een hypotheek is dat tot en met de notaris.
Maar ook na de gesloten hypotheek en verzekeringen, onderhoudt Anneke
het contact met haar klanten. Ook een must, volgens haar.
Door de Autoriteit Financiële Markten wordt jaarlijks aan de hypotheek-/ financieel adviseur p.e.-cursussen opgelegd. P.E. staat voor permanente
educatie. Doe je dat niet dan verlies je je vergunning.
Tenslotte nog een aantal persoonlijke vragen voor Anneke:
Wat zou je willen veranderen in Scharnegoutum?
Omdat ik hier niet woon, heb ik hierover geen mening. Wel zou ik de Ondernemersvereniging graag actiever zien.
Haar favorieten zijn:
t.v.-programma: niet echt, in ieder geval geen soap/serie; kijk graag naar
een goede film.
Bekende Nederlander: Ik zou wel uit eten willen met Herman van Veen.
Naar mijn gevoel een persoon met een breed scala aan dingen; breed georienteerd. Heeft een mooie, diepwarme stem.
Sport: Stevig wandelen. Ik heb nu twee keer mee gedaan aan De Slachte.
Gerecht: Oh, dan kies ik voor spinazie met ei en gehakt. Heel simpel ……
Gewoon lekker.
Vakantiebestemming: Met onze Aquanout het water op. Naar kleine plaatsen. Dit jaar zijn we naar Portugal, omdat David daar heeft meegedaan aan
het Wereldkampioenschap Vaurien zeilen. Dan ga je natuurlijk met het vliegtuig. Een totaal andere wereld, maar ook erg leuk!
Tijdverdrijf: Een gezellige avond met kinderen of vrienden uit eten gaan.
Europese stad: We gaan bijna ieder jaar wel een dagje naar Amsterdam.
Gewoon met zijn vieren. Het is een mooie stad. Veel bedrijvigheid.
Friese stad: Inkoppertje. Snits. Kleinschalig, maar toch “hiel grut”. En gezellig.
Vervoermiddel: Tja, dan kies ik toch voor mijn Toyota Yaris. En ik rin leaver
dan as ik fyts.
Geld uitgeven: Lekker uit eten gaan en kleding kopen.
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Muziek: Niet echt mijn passie. Ik houd van veel muziekstijlen, niet van jazz.
Dier: Us hûn Gina, een dwergschnauzer. Der binnen we oe sa wiis mei.
Manier om in slaap te komen: Wel eens even lezen, maar meestal val ik
gewoon in slaap.
Motto: “Carpe diem” of te wel “pluk de dag”.
Van Anneke kreeg ik een A4-tje met een mooie toelichting van haar werk en
dat plaats ik gewoon hieronder, want beter zou ik het niet kunnen verwoorden. U begrijpt dat u gerust bij haar langs kunt gaan voor een kennismaking,
overleg of advies. En natuurlijk kunt u altijd even op haar website kijken voor
meer informatie www.adviezee.nl
”Is er wel iemand op de wereld die op een gegeven moment niet in aanraking komt met een hypotheek en/of verzekeringen?
”Een huis kopen is een emotioneel moment in je leven. Welke vraag stel je
jezelf wanneer je hiervoor komt te staan: “Wat kan ik maximaal op mijn inkomen lenen?” Of ga je bij jezelf na “Wat wil ik per maand besteden aan het
wonen?” Het antwoord op deze laatste vraag is van wezenlijk belang. Immers, iedereen geeft zijn geld op een eigen manier uit. De één kan meer met
de euro dan de ander. Wil je graag twee keer in de week sporten en óók nazitten? Of wil je een paar keer per jaar op vakantie? Of zo nu en dan uit eten
blijven gaan? Of ….., ja vul zelf maar in. Wil je dit blijven doen?
Antwoorden die je zelf moet geven. Voordat je -zoals ik het noem- “het
maatpak hypotheek en/of verzekeringen” aantrekt. Een maatpak, omdat
niet alle verschillende rentes, vormen, mogelijkheden en voorwaarden van
hypotheken en verzekeringen bij alle mensen passen. Graag help ik je bij het
maken van het maatpak!
Het gaat hier te ver om dit allemaal toe te lichten. Ik ontmoet je dan ook
graag op een later tijdstip. Bij je thuis of op mijn kantoor te Scharnegoutum
aan de Achterbuorren 1! Bel je voor een afspraak? Dat kan op telefoonnummer 0515-560553.
Graag tot ziens!
Anneke Buitelaar-van der Zee
Adviezee hypotheken en verzekeringen”.
Ondernemingsvereniging

De nierstichting heeft opgebracht € 868,00. Collectanten en gevers, bedankt
voor dit mooie bedrag.
Hammy Engwerda
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Gezocht: enthousiaste trompettisten
en baritonist.
Hallo, wij zijn het dweilorkest de Trochlûkers uit Scharnegoutum. En we zijn op zoek naar enthousiaste trompettisten en een baritonist.
Onze optredens bestaan uit; trouwfeesten, dorpsfeesten, optochten, wandeltochten,carnaval, noem maar op.
Één keer in de twee weken repeteren wij op vrijdagavond van half 9 t/m 10 uur. Dit is in de loods van Van
der Meer op het industrieterrein, de Trekdyk in Scharnegoutum.
Lijkt het je leuk om mee te spelen? Dan kun je je aanmelden bij Fedde Huistra tel: 0641526577 of mailen
naar feddehuistra@gmail.com
Ook kun je kijken op onze site: www.trochlukers.nl
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Bericht van Wereldwerkgroep
Scharnegoutum
Op vrijdag 10 oktober 2008 vond onze tweejaarlijkse sutelaksje rond wereldvoedseldag weer plaats. Met een grote groep enthousiaste dorpsgenoten
brachten we de producten van de Wereldwinkel in het dorp met kruiwagens
en manden tot aan de voordeur. Want producten van de Wereldwinkel verdienen het om extra onder de aandacht te worden gebracht. Bovendien leverde het een mooi verkoopbedrag op van € 1.300,-. Een geslaagde actie.
Voor Wereldwinkelproducten blijft u natuurlijk ook van harte welkom in de
Wereldwinkels in de buurt, bijvoorbeeld in Sneek of Easterein.
Meer informatie op internet: http://sneek.wereldwinkels.nl
Rond ons scholenproject in Haïti hebben wij eerder geschreven over de
plannen om een bakkerij te bouwen. Mede dankzij de inzet vanuit Nederland werd een complete bakkerijuitrusting naar Haïti verscheept. Aanvankelijk was het moeilijk een geschikte plaats te vinden voor die bakkerij, ook al
door de toegenomen onveiligheid in het land. De bakkerij is uiteindelijk in
een bestaand gebouw ondergebracht en de machines zijn inmiddels geïnstalleerd en getest. Een gepensioneerde Franse bakker is betrokken bij de
lancering van het project. Waar tot nu toe het meel werd geleverd en de
broodjes werden gekocht, kan nu zelf de productie ter hand worden geno-
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men. Dat geeft werk aan enkele oud-leerlingen en bespaart enorm veel in de
aankoop- en vervoerskosten.
Meer informatie op internet: http://haitiproject.wordpress.com/
Wereldwerkgroep Scharnegoutum

Kerkdiensten november 2008
05 nov.

19.30 uur

Ds. S. Ypma

Dankdienst voor gewas en arbeid

09 nov.
16 nov.
23 nov.

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Ds. S. Ypma
Mw.C.de Boer-Bergsma
Ds. S. Ypma

30 nov.

09.30 uur

Ds. S. Ypma

Fryske tsjinst
Laatste zondag kerkelijk jaar
Eerste Advent

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand november jarig.
02 nov. Jurre Sypersma
04 nov. Gosse Hoekstra
06 nov. Janet Visser
07 nov. Bente Luxwolda
10 nov. Klaas Postma
11 nov. Judith Knol
12 nov. Anna Rienstra

16 nov. Rutger van der Bijl
16 nov. Tim de Leeuw
19 nov. Rixt Oosterhaven
21 nov. Mart Koopmans
22 nov. Lieuwe Hoekstra
26 nov. Klaas Fokke Plantinga
30 nov. Meindert de Groot

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

14 nov. Tsjochavond met warm en
koud buffet € 22,50
Opgave voor 10 nov tel 413836
26

40ste jiergong – nûmer 3

novimber 2008

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 november
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL

04 nov. Passage / creatieve morgen/ Leerhuis/ Griepspuit
05 nov. B.H.V./ Beleggersclub/ Dorpsbelang/ Shantykoor
06 nov. W. v. Snits
08 nov. DISCO
10 nov. Moderamen
12 nov. Koersbal
13 nov. Alg. best. Elim ; Sviatoslav
14 nov. TSJOCHAVOND MET BUFFET
15 nov. Feestavond Zwette Zwitters
18 nov. Pastoraleraad
19 nov. Bingo 55+ ; Shantykoor
20 nov. Passage
21 nov. Klaverjassen ; Familie feest
22 nov. Intocht St. Nicolaas ; Disco
25 nov. Jeugdraad
26 nov. Diakonie ; Kaartenclub ; Kerkrentmeesters ; Koersbal
27 nov. B.H.V. ; Receptie
28 nov. B.H.V.

Vanaf 1 nov. vrijdag en
zaterdag ook snacks
afhaal via hoofdingang
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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:
531832
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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