De Doarpsomropper fan Skearnegoutum
41ste jiergong – nûmer 3

novimber 2009

Redaktie:
Meidielingsblêd fan:
Doarpsbelangen, Oranje
feriening, Krite “It Pompeblêd”, Muzykfer. “Excelsior”, Martens Cantorij,
Prot. Gemeente van
Scharnegoutum/ Loënga
c.a., E.H.B.O., Ver. Chr.
Onderwijs, peuterspeelplaats “Hummeltsjeshonk”, speeltuinverenigng
“Boartersnocht”, Passage,
Jeugdraad, Rode Kruis,
Stichting Doarpshûs
“Elim”, Wereldwerkgroep,
“De Laatste Eer”, Sportstichting, VV Scharnegoutum ‘70, Gymnastiekvereniging “Sport Staalt Spieren”, Kaatsclub “De Lytse
Stuit”, Volleybalferiening
“Swette Switters”, Badmintonclub “B.C.S. ’76",
Tennisclub “De Skearne
Tikkers”, Jeu de boule feriening “Krekt sa’t rôlet”,
Biljartvereniging “Scharnegoutum”, “De Lakenkrakers”, Damclub “De
Stadige Strikers”, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum,
Shantykoor “De Brûskoppen”.

H. Bakker, Legedyk 2, Til. 434910
S. Bethlehem, Fleardyk 6. Til. 412142
I. Eggink, W. Santemastrj. 22. Til. 431718
K. Kroese, Lange Achte 21, Til. 426707
A. Meiners, Legedyk 14, Til. 335682
Typiste/lay-out:
A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til. 420459
Meiwurkers: H. Boonstra, H. Bosma, F.
Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, S. Plat, J. Spitse,
A. Sijszeling, S. Veenstra, L. de Vries
Abonnementenadministratie: K. Kroese,
Lange Achte 21, 8629 RK Skearnegoutum
Advertenties:

Bankrelaasje: Rabobank SneekZuid-Westfriesland 35.61.01.630
o.n.f.
Doarpsomropper
Vergoedingen voor advertenties per jaar
(11x): hele pagina € 146,--, halve pagina
€ 73,--, kwart pagina € 36,50 en een derde
pagina € 50,--.
Kopij kan aangeleverd worden via e-mail.

omropper@home.nl
Anonieme inzendingen of stukken zonder
duidelijk adres van de afzender worden niet in
behandeling genomen. De redaktie behoudt
zich altijd het recht voor de stukken in te korten.

De kopij foar de nije omropper moat binnen wêze op tongersdei
19 novimber foar 19.30 oere op Fleardyk 6 of per email
omropper@home.nl

1

41ste jiergong – nûmer 3

novimber 2009

Skarnepeople soap; Lechery
10 oktober was het dan tijd voor Lechery. Ze willen bij ons thuis indrinken.
Maar wij hebben in Siegerswoude gewoond en daar komen ook die moeders
vandaan van de vroegopstapclub en daar krijg je dan een tik van mee. Dus
we ‘mutte’ vroeg naar het dorpshuis….
Het is nog leeg in Elim als we binnenkomen, maar indrinken kan ook in leegte. En we kunnen even lekker bijpraten, ‘t is immers nog rustig.De band Lechery begint even later. Hun naam betekent lekkerij of lekkernij, dat verstaan
we niet goed. Ik dacht trouwens ook dat ze Le chery heten; betekent dat niet
de liefste of zo (diep in mijn geheugen gravend, zulke chocolaatjes zijn er
toch ook?). Lekkerij is niet best, dus het zal wel lekkernij zijn…
Ze beginnen vrij rustig, zeggen dankjewel, terwijl er
niemand applaus geeft, maar de muziek klinkt wel goed,
lekker stevig. Vragen ook nog of er meiden in de zaal zijn. We
houden ons wijselijk rustig, maar goed ook, want de meidengroep die voor zou spelen hebben afgezegd vanwege
podiumvrees. We hebben trouwens zonnebrillen met
luxeflex-effect meegenomen voor als het voor sommigen
te licht is om te dansen. Het komt helemaal goed, we
belanden allemaal op de dansvloer, ondanks vastgeklemde bierplasticbekers en een fototoestel (ja een mens
kan zich overal aan vastklemmen) of lekker tegen elkaar aan
dansend, (he, dat wordt niet als beklemmend ervaren?) Maar
iedereen wordt steeds meer losjes.
Als het pauze is doen we een klein onderzoek. Waarom zijn de mensen deze
avond naar Elim gekomen? Hier een paar antwoorden op deze brandende
vraag, gesteld tijdens een pauze:
 Mijn baas organiseert dit mee, moet je wel je gezicht laten zien
 een collega van mij zit in de organisatie, dus dan kom je even
 der wurdt wat organisearre, dan moast der by weze.
 ik kom hjir, omdatst sto der ek bist.
 jongens, we moatte der alris even út. Dit is toch folle moaier as op ‘e
bank sitte? Dat dogge se bij fuotbal wol….
 Moai stikje musyk!
 even sjen as leuke lytse famkes al moaie meiden wurden binne.
 En de meiden: we hebben met een groepje afgesproken en dan
hebben we al lol.
 even gezellig in pilske drinke en dan op it fytske wer nei hus. K
hoech no net te riden..
 Ik wol sjen werom’ t al dy oaren hjir komme…
Ijzersterke redenen…
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Na twaalven komen er ook nog wat mensen binnen, het blijkt dat ze bij andere feestjes vandaan komen. Het wordt nog gezelliger!! Vroeg op stap wordt
laat op stap…
De band is ook al een stuk minder rustig en de dansvloer ook. Er wordt geeindigd met een verkleedpartij, een wilde pruik en een knuppel komen te
voorschijn en met een Friese versie van een leuk lied, waarvan iedereen het
refrein kent (laalaalaa, geloof ik of aahaaahaaah, ik ben niet zo tekstvast en
de melodie ben ik nu ook kwijt). Slagge jûn? Bêst genoch! (Zie fotopagina)
SYM.B
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Vrijdag 20 november in Elim
klaverjascompetitie
om 20.00 uur.

Vaste deelnemers krijgen een e-mail bericht en op het prikbord in Elim staan de data vermeld.
Haite Schukken en Ids Wijnia.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Programma november

3 november 2009:
Gewestelijke Ontmoetingsdag in Drachten.
Ochtend programma: ′Menswording op kousevoeten′.
′ s Middags: ′Zelle′, gespeeld door Freek Smink.
Meer informatie op voorgaande bijeenkomst of bij het bestuur.
10 November 2009:
Creatieve morgen(9.30 uur)
We gaan onder leiding van Gooitske v.d. Laan en Fosie v.d. Zee weer creatief aan het werk.
Meer informatie op voorafgaande bijeenkomst of bij Gooitske (tel.411356 en
Fosie tel.420804).
19 November 2009:
Architectuur in Sneek.
Wat weten we van de architectuur van Sneek
Annelies Vreeken is werkzaam bij de gemeente Sneek en kan ons daarover
veel vertellen.
Gasten welkom. Aanvang 20.00 uur in Elim

3

41ste jiergong – nûmer 3

novimber 2009

Wat eten wij vandaag?
Bij de Poiesz tref ik Anneke Meiners bij de diepvriesafdeling waar ik spinazie wil scoren voor bij de gehaktballen, een all time favourite in huize de Jonge-Eggink.
Weer een weerloze bekende die zich moeiteloos laat uithoren.
Zo kom ik erachter dat het gezin Ypma regelmatig
vleesloos eet. Dit omdat de kinderen vegetarische trekken aan het ontwikkelen zijn. Dat komt me bekend voor want vlak voordat de puberteit intrad ontwikkelde zich bij mijn dochters ook iets dergelijks gezonds en maatschappij
kritisch. Nu, bijna 25 jaar later, is de oudste nog steeds vegetariër, supergezond en mooi. De jongste eet wel vlees en is supergezond en mooi. Eh, ik
dwaal af en bewijs niets.
Wat eet Anneke vanavond?
Bloemkool met een kerriesausje, zilvervliesrijst, (dat levert enorm veel calorien, maar vult ook goed en levert veel voedingstoffen) en een vegetarische
schijf.
Ooit hebben mijn ouders een kookboekje met kip uitgebracht. Daarin stond
een recept met kip en bloemkool, dat me nu al 23 jaar parten speelt. Ik jokte
tegen Anneke dat het om gefrituurde bloemkool ging, maar dat was niet zo,
het is gewoon een beetje gebakken. Dat zag ik toen ik het boekje terug vond;
niet bij de kookboeken, maar tussen mijn babydagboek en fotoalbum (ik ben
tenslotte pas 56.)
Verdeel de bloemkool in roosjes en kook tot bijna beetgaar. Verwarm in een
pan met een dikke bodem 75 gram boter of margarine. Voeg de bloemkool
toe en wentel de roosjes voorzichtig door de boter/olie tot ze goudbruin zijn.
Als het zover is, de bloemkool uit de pan nemen en bestrooien met zout en
fijngesneden peterselie.
Er hoort kip met creme fraîche bij volgens het kookboekje van mijn ouders.
Dit betrof een hele kip, ik maak er kipfilets van, da’s moderner he? De kipfilet
10 minuten zacht bakken, potje blueband creme fraiche erbij, tien minuten
heel zacht op laten staan en af en toe roeren. De laatste twee minuten een
flinke hand fijngesneden peterselie erbij. Peper en zout en misschien nog
een beetje water.
Maar de vegetarische variant zou dan heel goed die burger of een vegetarische schnitzel en aardappelpuree met creme fraîche, bestrooid met peterselie kunnen zijn. Poiesz verkoopt het ook kant en klaar en nog lekker ook,
maar dan zit er wel bieslook door. Het sausje kan ook, alleen kan die niet
samen met het vegetarische”vlees”opstaan. Dat moet even apart.
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Ik ben Anneke vergeten naar het toetje te vragen, daar maak ik dus griesmeelpudding van met bessensapsaus, want dat vind ik zelf erg lekker en
meneer de Jonge gelukkig, voor hem, ook.
Wat de vegetariërs in mijn huis heel erg vonden was dat ze ook geen saroma toetjes meer “mochten”, ze waren wel, in die dagen met hun vegetarische behoeften, roomser dan de paus en ongelooflijk streng voor zichzelf.
Ter compensatie aten ze veel chocola, dat dan wel weer.
Persoonlijk vond ik het prima; kinderen die een eigen levensstijl ontwikkelden. Wel eens lastig, vooral in die tijd, want ik bleef maar rekenen of ze wel
voldoende vitaminen en ijzer binnenkregen, maar helemaal o.k. Van Annekes verhaal werd ik helemaal blij.
Irene Eggink
dddddddddddddddddddddddddddd

Afscheid shantyman Folkert

Een schip aan de horizon. Het verdwijnt langzaam achter
de wolken. Daarna werd het donker. Onze ‘scheepsmaat’
Folkert is na een ernstige ziekte heen gegaan. De zee, de
levenszee was ontstuimig. Er kwam tegenwind, met veel
averij. Een zware storm, die hij helaas niet heeft kunnen
doen stilleggen.
Folkert was een shantyman van het eerste uur. Al vanaf de oprichting was hij
altijd erg betrokken met en bij dit shantykoor. Bij zijn afscheid uit het bestuur
ging hij als erelid met groot verlof.
Nu is er een afscheid gekomen voor altijd. Namens de gehele bemanning
een behouden vaart en een goede thuiskomst. Folkert bedankt, rust zacht.
Bestuur en bemanning
Shantykoor “De Brûskoppen”
dddddddddddddddddddddddddddd
Evenals vorig seizoen wordt er ook deze herfst en winter weer een tweetal “Tsjoch dûbelkonsert” in de bovenzaal van ELIM georganiseerd. De samenwerking tussen de stichting
Tjochkonserten en de Aktiviteiten Kommisje fan ELIM resulteert ook nu weer in gegarandeerd zeer speciale en vrolijke avonden met uiteraard een warm en koud buffet.
De eerste avond vindt plaats op vrijdag 6 nov. a.s.
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De muziek op deze avond wordt verzorgd door twee groepen met geheimzinnige namen, nl. Nanne en Ankie en de groep Selkie. Nanne en Ankie
zijn dit jaar zeer actief met optredens in het kader van de viering van 400 jaar
handelsbetrekkingen tussen ons land en Amerika. Samen met een aantal
andere Friese muzikanten zijn zij al een paar keer de “grutte dobbe” overgestoken om in de States ongeveer 50 konserten te verzorgen. Met hun prachtige stemmen en mooie liederen en verhalen nemen ze ons op deze avond
dan ook mee op reis met de “Halve Maen” met als kapitein Henry Hudson
naar de naar hem vernoemde Hudsonbaai en rivier nabij New York.
Zie ook:
http://www.nanne-ankie.nl/Site/Nieuws,%20Info%20en%20Contact.html.
De folkgroep Selkie is een vijfmans-formatie uit Schotland, Friesland en
Groningen. Het repertoire van de groep is ontleend aan de Schotse, Ierse,
Engelse en Amerikaanse folk traditie. Droevige ballades worden afgewisseld
met vrolijke dans deuntjes en vermaken het publiek met een lach en een
traan. De naam Selkie vindt zijn oorsprong in de Schotse legende over zeehonden (Selkies) die in mooie mannen en vrouwen konden veranderen. De
Selkies bleven soms bij de mensen wonen maar hun magische vel gaf hen
de kracht terug te keren naar de zee en hun zeehonden uiterlijk aan te nemen zodra zij dat wilden. Zie ook; http://www.selkie.nl/.
We durven gerust te stellen dat dit een zeer bijzondere avond wordt waarbij
de beide formaties bij het publiek ongetwijfeld een onvergetelijke indruk achter zullen laten bij het publiek.
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 3 nov. opgeeft bij Roelie
Westerhof, tel 413836.
Als u net zo nieuwsgierig bent als ons pakt u meteen de telefoon, want
vol is vol!!!
Stichting Tsjochkonserten en A.K. Elim (http://www.tsjoch.nl/ http://dorpshuis-elim.nl/ )
ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier: zaterdag 7 november

6

41ste jiergong – nûmer 3

novimber 2009

Een terugblik en het vooruitzicht op……..
Het kan u bijna niet ontgaan zijn dat er in Scharnegoutum een nieuwe school
gebouwd mag worden!
Zoals de meesten van u wel weten, toont het huidige schoolgebouw verschillende gebreken en is het geen efficiënt en gebruiksvriendelijk gebouw meer.
Dit is het natuurlijk wel ooit geweest, maar de veranderingen binnen het onderwijs en de maatschappij stellen in deze tijd andere eisen aan een schoolgebouw. Wat wij eigenlijk niet durfden hopen, nl. een nieuwe school in
Scharnegoutum bleek gelukkig toch haalbaar.
Een paar jaar geleden hebben wij gekeken naar de mogelijkheid van een
Multi Functioneel Centrum. Hier binnen zouden de sport, Elim, de Kinderopvang, de Peuterspeelzaal en de school een plekje kunnen vinden. Helaas
bleek een kleine ander half jaar geleden dat hiervoor toen te weinig concreet
draagvlak bestond.
De werkgroep heeft dan ook vlak voor de zomervakantie van 2008 deze
conclusie getrokken en haar opdracht teruggegeven.
We hebben toen besloten als school en ouders de politiek in te schakelen.
In de eerste 14 dagen na de zomervakantie van 2008 zijn de vertegenwoordigers van alle politieke partijen hier op school geweest om te kijken naar de
huidige situatie.
Vanaf dat moment gebeurde er iets bijzonders: de partijen besloten unaniem
dat er een onderzoek moest komen naar de mogelijkheden voor nieuwbouw
en dit onderzoek is er intussen geweest.
Daarnaast is er vanaf augustus vorig jaar, tot het voorjaar van 2009, veel
overleg geweest tussen fractievoorzitters, raadsleden, het bestuur van
PCBO Wymbritseradiel, vertegenwoordigers van de Medezeggenschapsraad, de Schoolraad en het team.
Ook zijn er ouders en kinderen in een bus naar het gemeentehuis in IJlst gegaan en hebben daar een actielied gezongen ter ondersteuning van onze
wens om toch de nieuwe school te kunnen bouwen.
Gelukkig is er in de raadsvergadering van 12 mei besloten dat de nieuwe
school in Scharnegoutum er komt: Het bestuur van onze vereniging en wij
als team en ouders zijn hier natuurlijk erg blij mee!
Momenteel wordt er opnieuw onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
een MFC waarin ook de school weer een plek zou kunnen krijgen.
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De uitslag van dit onderzoek en het daarbij horende prijskaartje wordt momenteel weer door de politiek bekeken en besproken.
Een spannende tijd dus voor Scharnegoutum, maar ook voor ons.
Het zou ook nog heel goed zo kunnen zijn, dat eerst de nieuwe school gebouwd gaat worden en dat in een later stadium de andere partijen, die onderdeel willen worden van het MFC later als nog aan gaat sluiten.
We zijn blij met de brede politieke steun, die het mogelijk heeft gemaakt een
nieuwe school te realiseren en hopen ook verder op een brede politieke
steun bij het realiseren hiervan.
Tot nu toe is de samenwerking en communicatie heel plezierig verlopen en
we hopen dat dit zo zal blijven…
Hartelijke groeten,
Dukke Hofman, schoolleider
dddddddddddddddddddddddddddddddddd

Oproep:
Wie weet waar mijn bruin/groene pet gebleven is of is er iemand die weet
wie hem heeft of leest de 'nieuwe eigenaar' dit misschien zelf?
Het is het welbekende eierzoeker/Ciske de Rat model, alleen van een soort
ribstof verdeeld in de kleuren groen en bruin.Hij ging de hele dorpsfeesttent
door op de zaterdagavond van de feesten en ging van hoofd naar hoofd en
keerde iedere keer gewoon terug bij mij.Tot iemand besloten heeft hem te
houden.
Bel me op 0621819152
Bvd,Kornelis Punter
dddddddddddddddddddddddddddddddddd

Programma Kulturele Rie Wymbritseradiel
november.

Zondag 28 november: 4-US: Meetingpoint.kom
Snein yn Drylst.
4-US zingt close-harmony, met bekende en minder bekende melodieën.
Spelend en zingend nemen ze het publiek mee naar de hal van komen en
gaan, ergens op een luchthaven. Daar zit een man op leeftijd te worstelen
met de keuzes die hij moet maken. Vertrekken of blijven? Zingend raken ze
in gesprek met de wachtende reiziger.
Doopsgezinde kerk IJlst. 15.00 uur.
Toegang € 7,50 incl. kopje koffie of thee.
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Woensdag 18 november: Riek Landman + Jamsk
50+ voorstelling.
Riek Landman fertelt oer it ûntstean fan it boek ‘De fammen fan Gaasterlân’.
Sy nimt de lezer mei op in speurtocht nei in wûnderlike fynst by de ôfbraak
fan de bunkers.
Jamsk is in groep fan 7 minsken út ferneamde eartiidse sjongploech ‘Auke
Roukes’ fan Hindrik van der Meer. Sy sille û.o. hearre litte De Maitiid, de
Wâldsang, Skûtsjesilen, It Alderhûs en Myn Berber. De minsken yn de seal
wurde útnoege mei te sjongen.
MFC It Joo Oudega (W), 15.00 oere.
Tagong € 7,50 inkl. Kofje of thee
Vrijdag 27 november: Tryater: Fan de Stêd en it Libben.
De grutte stêd: dêr kloppet it hert. Dêr libbest!
Fiel de dynamyk fan de stêd. Pak it ritme fan it libben. Stean noait stil. Kinst
net stilstean, want it libben moat libbe wurde. Wês thús dysels, mar
beskermje dysels foar it libben bûtendoar. Fielst de ûnrêst fan de
maatskippij? Fiel ek de waarmte fan dyn freonen, de oanhinklikheit fan dyn
bern, de druk fan dyn baas en los op yn de massa.
MFC It Harspit Oppenhuizen, 20.00 uur
Reserveren via It Harspit, tel. 0515-55966
dddddddddddddddddddddddddddddd

Efkes del by….
De heer en mevrouw de Jong út Snits.

Velen van ons kennen hen … twa Skearnegoutumers om útens. Maar toch
nog lekker dichtbij.
Ultsje en Emkje de Jong wonen samen aan de Obe Postmastrjitte in Sneek.
Samen hebben ze 2 jongens en sa seit dhr. De Jong : ‘ der binne twa famkes
by kommen’ en de tiid giet troch, ondertussen ook al 4 pake- en beppesizzers.
Dhr. De Jong is 30 jaar voorzitter van de Oranjevereniging van ons dorp
geweest. Dit was in de periode van 1963 tot 1993. Dat wie altyd prachtich.
Toen hij een jaar of 18 (1958) was werd hij gevraagd voor het bestuur en
was de eerste jaren actief als secretaris. Meester Blom was in die periode
voorzitter. In die tijd bestond het bestuur verder uit o.a. Klaas Mollema, Douwe van der Meer, dhr. J. Verloop, meester Van der Molen, Arjen Hofman en
dhr. Bosma. Het was voor deze bestuursleden normaal om vele jaren (vaak
25 jaar) in het bestuur te blijven. Vanaf 1963 nam dhr. De Jong het voorzitterschap over en er ontstond een nieuwe ploeg met Yme de Vries, Douwe
Posthuma, Geert Bos, dhr. Duursma, Tsjerk Heeringa, Jimte Sybrandy etc.
‘It wie in moaie ploech’ zo verteld de Jong ‘een gouden ploeg’ mei altiten nije
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ideeën. We hiene it sa gesellich. Oars kinne jo de bestjoersfunksje ek net sa
lang folhâlde. It wie in bestjoer fan 9 persoanen, mar eins wiene we mei syn
18-en. De froulju holpen ús oan alle kanten. Geweldig. Mevrouw de Jong
verzorgde in die tijd de bloemen die in de loods of feesttent bij het podium
een plekje kregen.
In de beginperiode van de feesten was er op donderdag en vrijdag feest en
meer was er niet. Toen stelde dhr. De Jong voor om de zaterdag erbij te
doen, want dan konden er meer mensen naar het feest komen. Daarna volgde de zaterdagavond. Dit alles ging met veel tegenstribbeling in het bestuur.
Er is dus baanbrekend werk verricht. Maar de bewoners vonden het wel fijn
om ook op zaterdag feest te vieren.
De eerste keer dat er op zaterdagavond feest was, dat kan dhr. De Jong zich
goed herinneren. De tent stond op de plek waar de huisjes van ’beschermd
wonen’ nu staan. Er was een orkestje, een piano met drumstel en accordeon
en muzikanten in een keurig zwart pak. Dat was het eerste feest in de opzet
zoals het nu is. En…om 12 uur precies! was de muziek afgelopen.
Later werd het feest gehouden in de loods van Van der Meer. (het industrieterrein). We waren met wat jongere bestuursleden, zo verteld de Jong en dhr
Duursma was een goede penningmeester. Er was niet veel geld. Daar moest
een oplossing voor gevonden worden. Zodoende werd er een autocross georganiseerd op het land van Willem Jellema. Degene die de verkoop van de
drankjes verzorgde had een leuke omzet, zo ontdekten we, we konden er
wat mee verdienen, hadden meer geld en als er meer geld is kun je meer
doen, meer een keer iets uitproberen, mear aventoerje. En zo werden de activiteiten steeds uitgebreid.
In het bestuur van de Oranjevereniging is altijd een timmerman. Zo zijn vroeger dhr. Plantinga, dhr. De Vries en later Douwe Posthuma in het bestuur
geweest. Het electrisch werd verzorgd door Tsjerk Heeringa. En altijd hadden ze de hulp van de dames van de bestuursleden met ondermeer het versieren en bij de kassa zitten. Onmisbaar en erg gezellig.
Dhr. De Jong was later ook voorzitter van de Oranjevereniging van Sneek en
kon dat eerst goed combineren. Er was dan een aubade in Sneek, we stonden op het bordes van het stadhuis. Later kwam dhr. De Jong dan naar
Scharnegoutum en stond daar dan op een wagen en volgde er weer een aubade. De schoolkinderen zongen dan voor de burgemeester en Oranjevereniging. Na de aubade ging het korps dan door het dorp.
In 1993 kwam de Koningin naar Sneek en was het voorzitterschap niet meer
te combineren en stopte hij met de functie na 30 jaar voorzitterschap van de
Oranjevereniging te Scharnegoutum. Dhr. De Jong heeft toen samen met de
burgemeester en het bestuur van de Oranjevereniging Sneek en vele vrijwil-
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ligers, de organisatie /presentatie voor de ontvangst van de koningin verzorgd.
Dhr. De Jong ‘hie nocht oan’t organisearen’ en ’ik ha der in protte fan leard’.
Hij vertelt dat hij in vele besturen heeft deelgenomen, zoals het Kritebestuur
van Scharnegoutum, provinciaal bestuur van de landbouworganisatie, de
lânbou-jongerein K.F.P.J. Voor deze laatste heeft hij ook 2x in Sneek een
grote ‘Lândei’ georganiseerd. Overdag was dit op het L.S.C terrein aan de
Leeuwarderweg en ‘s avonds in het gebouw van Christelijke Belangen aan
de Westersingel. In deze zaal konden wel 1.000 mensen. Er werden ondermeer optredens van gospelzangers en boerenbruiloften gehouden. Voor de
K.F.P.J. organiseerde De Jong ook nog een pracht feest op de grasdrogerij.
De zitplaatsen waren pakjes stro. De Jong herinnert zich deze avond nog
goed, de meisjes hadden de mooiste jurkjes aan maar toen ze de stropakjes
(zitplaatsen) zagen gingen ze terug naar huis om zich om te kleden. Maar
desondanks werd het een geweldig feest. Op een soort podium (pakken stro
met daarover heen een ‘batte’, brede houten vloer), werd een one-vrouwshow gegeven door Riek Landman (schrijfster). Dhr. De Jong: ‘Se koe sa
moai spylje, cabaret, prachtich, it brûsde en it wie ek soks moai waar. We
gongen healwei de joun al yn polonaise troch de gersdroegerij’. Pracht feest!
Het eerste optreden van dhr. De Jong was tijdens ‘de foardrachtkriich’ yn ‘e
basisskoalleperiode. Dhr. De Jong: ‘Ik wûn doe de earste priis. It gong al wat
oars as oars. It wie yn de grutte saal van Elim (Elim wie doe noch lytser) en
der wie in podium opboud foar de krite yn it sealtsje oan ‘e rjochterkant as je
Elim yn komme. It podium wie mar 1.5 meter breed. Der wie altiten in bytsje
striid tusken de grifformearde en herfoarmde skoalle. Meester Hoogenweg
fan de Gr.-skoalle koe de bern oe sa goed stikjes leare mar meester
Hoogenweg van de H-skoalle woe graach ek kâns meitsje. Hy hie my leart
om te knikken foar de jury, nei de foardracht. Ik wit no nog de tekst fan de
foardracht:
In hazze rint meastal hurd, tenminste foar’t er fongen wurdt, mar leit der ien
kear op ‘e snút, dan is de gong derút. Ens… Nei it stikje dy ik in knikje en in
stapke efterút en doe achterút sa fan it podium ôf. Hilarisch. En dat wie myn
earste optreden yn’t openbaar, ûnferjitlik…’
En er zijn nog veel meer herinneringen, het oliebollenbakken, in 1956. Elim
verbouwen waar ook dominee Van Andel, dhr. Schukken, dhr. Lemstra enz
aan meeholpen. Voorzitter van de zondagsschool samen met Hennie de
Boer (om de beurt) en later de Sinterklaasintocht, de Carnavalsvereniging
van Sneek (vroeger mee opgericht met Eddie Mensink). Dhr. De Jong is ook
carnavalprins geweest. Hij heeft 2x het carnaval in Elim in Scharnegoutum
georganiseerd, dit was in 1978 en 1979. Voordat ze hier het carnaval gingen
organiseren zijn ze eerst in Oldenzaal geweest om te kijken hoe een en ander georganiseerd werd.
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In 1963 is dhr. De Jong directeur geworden van de grasdrogerij en in 1964
zijn ze in Sneek gaan wonen. Ook heeft hij nog een tijdje in de gemeenteraad gezeten, in de Commissie van Cultuur. Maar het organiseren had toch
z’n voorkeur. Dat de koningin naar Sneek toe kwam dat was geweldig. Het
was op deze dag stralend mooi weer, 30 graden en we maakten een vaartocht met de koningin. Dhr.De Jong zat naast prinses Margriet. Kinderen
sprongen vanaf de kade in het water. Overal muziek en horeca, erg gezellig.
Voor de krite Sneek heeft hij zich nog warm gemaakt voor het iepenloftspul
‘Goudsjeblommen en Poddekrûd’ en later de ‘Fanfare’. In 1999 ging hij met
pensioen, maar de activiteiten gingen lekker door. Hij gaat graag naar hun
volkstuin, geen groententuin maar fruitbomen en gras. Daar kan hij genieten
van het haagsnoeien, bomensnoeien en grasmaaien, lekker buiten.
Ook reizen heeft hun interesse. Zoals ze vertelden, we gaan niet vaak, maar
als we gaan dan gaan we een wat langere periode, een week of zes. Ze zijn
3x naar Brazilië geweest want daar heeft mevrouw De Jong neven en nichten wonen. Die hebben hun ook een groot deel van Brazilië laten zien, indrukwekkend. De laatste jaren zijn ze 3 x naar Zuid-Afrika geweest. Daar
heeft dhr. De Jong’s broer een huis in het stadje ‘Parel’. Terwijl hij in Nederland woonde mochten wij van dat huis gebruik maken. Zo zijn we een paar
keer met de auto langs de kust gereden naar Kaap de Goede Hoop en naar
Kaapstad. In de mosselbay hebben we toen een hotel gezocht om te overnachten (schitterend) Een ander keer zijn ze met een gezelschap in een bus
naar Johannesburg, Pretoria en verder naar het noorden gereisd naar het
Krugerpark en naar Swasyland. We hebben de dansen van de bevolking gezien en het zingen van koren gehoord. In Bloemfontein zijn we verder gereisd met een gehuurde auto (links rijden) richting het huis van De Jong’s
broer in ‘Parel’ en hadden als tussenstop een plekje in een natuurpark geregeld. We kwamen erg laat aan. De tocht bleek 500-600 k.m. te zijn.We wilden beslist goed onderdak want alles is in Zuid-Afrika nog niet veilig, dus
toch maar doorrijden. Na een erg hobbelige weg en met begeleiding van bewoners die de weg wisten en voor ons reden kwamen we 9 uur ‘s avonds
aan. Het was al ontzettend donker, maar ze hadden op ons gewacht, we
kregen nog een warme maaltijd en daarna brachten ze ons naar een erg
mooi luxe nachtverblijf. Wij vroegen om een huissleutel maar dit was niet nodig.
De mevrouw die ons ontvangen had ging toen naar huis samen met onze
begeleiders en zou de volgende ochtend weer komen. We zaten daar helemaal alleen… We waren vermoeid en zijn vrij snel in slaap gevallen en tot
ons verrassing hadden we de volgende ochtend een uitzicht zoals we nog
nooit hadden gehad. We zaten echt van alle kanten midden tussen de wilde
dieren, olifanten, neushoorns , leeuwen etc. Geen wonder dat ze ons gerust
alleen achterlieten. Geen dief die in de buurt durfde te komen en een sleutel
hadden we echt niet nodig, de dieren pasten daar wel op.
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Achter hun woning in Sneek genieten ze samen ook van een prachtig uitzicht. Met bloemen en terrasjes die verspringen , een slootje tussendoor en
daarachter weer groen. Terwijl ik in gesprek ben met dhr. De Jong is mevrouw De Jong, Emkje de Jong, druk in de weer met verpotten. Er staat een
ruime tafel op het terras met een ecru-kleurige parasol erboven. En op dit
mooie plekje worden zo nu en dan bloemstukken e.d. gemaakt. Vroeger
versierde ze de feesttent en ook heeft ze cursussen gevolgd, maar ook georganiseerd zo vertelt ze. Meestal was dit bij hun in de garage. Haar man
was immers vaak ‘s avonds onderweg, veel vergaderingen. Toen de kinderen nog klein waren is ze al begonnen met avondjes bloemschikken in de garage. Op een gegeven moment kwam de keuken er ook bij. Zo haalde ze de
gezelligheid in huis en de kinderen konden lekker gaan slapen. Ook heeft ze
nog een tijdje handwerkles gegeven op de lagere school.
Voor Thabor verzorgde ze voorheen bloemstukken. Nu zorgt ze ervoor dat er
iedere dag 9 bloemstukken in het ziekenhuis komen. En maakt ze liturgische
bloemstukken voor het stiltecentrum. Soms creëert ze bloemstukken voor
recepties en in zo’n bloemstuk verwerkt ze altijd iets persoonlijks van degene
waarvoor het bestemd is, misschien iets van hun hobby of beroep of i.d. bijv:
klompjes, tennisracket of i.d.…
Tegenwoordig helpt ze de kinderen ook wel eens in de tuin. Haar oudste
zoon heeft een Japanse tuin en daarvoor heeft ze Pachysândra’s (bodembedekker) aangekweekt. Dit jaar zijn ze 45 jaar getrouwd en hun leven is nog
vol activiteiten. En… ze ontvangen de Frissel en de Doarpsomropper! En
blijven zo betrokken bij het dorp Scharnegoutum. We wensen jullie samen
nog een fijne tijd toe.

Schoonheid en Troost
De Martens Cantorij verzorgt op 29 november om 20.00 uur in de Martens
Tsjerke in Scharnegoutum een concert met liederen van Huub Oosterhuis
afgewisseld door pianomuziek en korte beschouwingen.
Huub Oosterhuis is dit jaar 75 jaar geworden. Daar staan we in dit concert bij
stil. We staan stil bij de dichter Huub Oosterhuis, die in treffende en trefzekere bewoordingen je telkens even stil doet staan bij belangrijke momenten
in je leven.
We hebben liederen gezocht bij korte beschouwingen van Huub Oosterhuis.
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We behandelen een paar thema’s: Welkom, Aanwezigheid, Hoe is God en
Mens op aarde.
De piano speelt bij de liederen een belangrijke rol. Anders dan in andere
kerkmuziek staat hier niet het orgel centraal, maar de piano. De sfeer die
daarvan uit gaat is anders.
We brengen bekend en onbekend werk. We brengen korte en langere stukken ten gehore. Afgewisseld met en begeleid door het pianospel van Johan
Bijholt.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Boekenwormen en andere leesbeesten

Voor de vierde keer van de acht beland ik weer in de Willem
Santemastrjitte voor een leesbeest. Deze keer op nummer
26 waar Marjanne Zijlstra samen met haar man Gauke
woont. De vier kinderen zijn de deur al uit.
Marjanne leest elke dag, in elk geval op bed voor het slapen
gaan, anders denkt ze dat ze niet kan slapen. Ze leest ook
verschillende boeken tegelijk voor de afwisseling. Lezen is
vooral ontspanning en je doet kennis op over dat wat je interesseert. Ook
tijdschriften horen bij het lezen. Overdag wordt er ook gelezen, maar ook de
computer is dan belangrijk. Ze kan geen keuze maken welke van deze twee
nu op een komt. Op vakantie gaan er boeken mee, maar ook twee laptops,
want dan heb je contact met de rest van de wereld, kun je met slecht weer
een film zien en het is ook gemakkelijk met foto’s.
Lid van de bibliotheek is ze niet, vroeger toen de kinderen klein waren wel,
maar nu worden de boeken uitgezocht en evt. gekocht via internet, want dan
kun je namen van mensen intypen waar je een boek over zou willen lezen of
van een titel die je in de krant hebt gelezen. Op vakantie worden er ook boeken gekocht.
Favoriet genre is de detective. Marjanne heeft de hele serie van Agatha
Christie; de tien kleine negertjes dus ook. Langzaam bijelkaar gespaard.
Maar ook boeken van Patricia Wentworth leest ze graag, bijv. Het roosvenster en van Mary Higgins Clark, vaders mooiste. Detectives zijn ook fijn om
nog een keer te lezen voor de sfeer en het denken en puzzelen.
Momenteel leest Marjanne in Het Boshuis van Leni Saris. Deze schrijfster is
in 1991 overleden, maar had nog veel plots en werktitels liggen. Deze worden uitgewerkt door andere schrijfsters. Dit boek dus door Louise d’ Anjou.
Vervelend genoeg klopt de recensie achter op het boek niet. De boeken van
Leni Saris gaan over familieproblemen, eigenlijk zijn het romans voor oudere
meisjes, vertelt Marjanne een beetje lachend. Ik heb de naam wel vaak ge-
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hoord, maar ben vast nog niet een oud genoeg meisje…, maar begrijp wel
dat het lekker wegleest.
Boeken van Virginia Andrews zou ze niet snel meer pakken. ’t Ging over
vreemde familiebanden en er kwam nooit een einde aan.
Een boek wat grote indruk op Marjanne heeft gemaakt is Hortense De vergeten koningin van Holland, van Thera Koppens met foto’s (vrouw van Lodewijk Bonaparte, eerste koning van ons landje. Zo vijzel ik mijn geschiedenis
weer op.) Mooi om te lezen hoe deze vrouwen zich staande hielden in een
wereld waar vrouwen nog niet zoveel te vertellen hadden. Hoe gingen ze om
met wat hen overkwam, dat boeit Marjanne.
Behalve detectives zijn deze historische romans over vrouwen in koningstehuizen ook favoriet, ook non-fictie hierover wordt graag gelezen. Ergerlijk is
het als de feiten niet kloppen, logisch in de non-fictie, maar ook in de verromantiseerde boeken (over koningshuizen) ziet Marjanne graag dat het klopt.
Er staan ook heel veel boeken over dit genre in de boekenkast, ook mee
doordat Gauke geschiedenisdocent is. Met Martha van der Honing kan ze
het nodige uitwisselen, want die houdt ook van boeken over koningshuizen.
Er staat een encyclopedie, lekker om te bladeren. Dat is toch weer anders
dan internet. Verromantiseerde boeken over het Engelse koningshuis van
Jean Plaidy. Een lange rij boeken van dr. L. de Jong over de tweede wereldoorlog, gekregen van een tante. Tenslotte nog Vrouwen van Oranje en Prinses Marjanne van Dieuwke Winsemius.
Als ik vraag naar wat voor leesbeest ze nu eigenlijk is, vertelt Marjanne me
dat ze het niet zo op beesten heeft. Daarom kies ik voor een leesmol in een
groot veld boeken. Ze wroet zich door allerlei geschiedenissen heen. Gelukkig voor Marjanne zie je mollen bijna nooit. En die molshopen dan die een
leesmol maakt? Het is niet direct ons geschiedenisveld, dus daar hebben wij
geen last van.
Sybrig Bethlehem
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Opbringst sutelaksje It Fryske Boek.

11 septimber wie de sutelaksje fan Stichting It Fryske Boek yn Skearnegoutum en Loaiingea. 28 minsken ha mei kroaden by de doarren lâns west, of
mei de auto bûtenút.
De opbringst op 11sept. yn ús doarpen en de skoalle wie € 2.386,39.
Dit wie de lêste sutelaksje mei kroaden.
Stichting It Fryske Boek is der noch net út hoe’ t se yn ‘e takomst aksje fiere
wolle.
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In wurd fan dank foar al dy sutelers dy’t de jierren troch meiwurke hawwe, is
hjir wol op syn plak! En dat jildt fansels ek foar de keapers, want sutelje sûnder wat te ferkeapjen is it measte net oan.
Dus, sutelers en keapers, bedankt foar jim meiwurking!
Coby de Boer-Bergstra
dddddddddddddddddddddddddddddddddd

4 november Bingo in Elim

Woensdag 4 november geen voetballen, geen
kerstballen, geen golf en geen bowlingballen,
maar de bingoballen rollen weer op 4 november
a.s.
Tijd: 14.00 uur
Plaats: Dorpshuis Elim
Voor wie? Voor iedereen boven de 50, die het leuk vindt om gezellig te kletsen en misschien wel iets leuks te winnen.
Kosten € 5,00 incl. koffie of thee.
Wel van tevoren opgeven! Tel.nr. 0515-418986.
Echt niet goed ter been? Ophalen kan: tel. 419278
Hartelijk bedankt voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis,in de vorm van kaarten bezoekjes en telefoon.
Sietze en Akke Veenstra.

Nijs fan it Stiftingsbestjoer.
No it hjerst wurden is en wy miskien yn ús
gebieten noch wat fan de fûgeltrek mei
meitsje kinne, is ek it earste jier fan it
bestean fan de Flearen en it Lange Rek ferstrutsen.
Noch foar de iepening fan ús gebieten hawwe in soad doarpsbern en ek
ferskate âlden fan dizze bern it Lange Rek mei it reedriden ûntdutsen.
It fjild fan de natuergebieten hat him yn foarjier en simmer gâns ûntwikkele
en in soad bisten hawwe dizze natuer ek fûn. Meinamme wetterfûgels, mar
ek greide- en sjongfûgels wienen folop oanwêzich. Mar fisken, ynsekten, flinters en bygelyks kikkerts binne net minder wichtich as ûnderdiel fan de skeakel dy`t ús fauna yn stân hâlde moat. Ek dy wienen goed fertsjinwurdige.
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Yn july en begjin septimber hawwe wy meand en is it gers ôffierd. Dit, foaral
mei tank oan Haite Schukken. By in lêste strúntocht troch de gebieten docht
blyken dat it skelpepaed yn it Lange Rek al (te) slim oerwaakse wurdt mei
gers. Hjir sille wy omtinken foar hawwe moatte.
Yn de Flearen steane op ferskate plakken in hiel soad stikels. Dat hat in protte flinters en ynsekten oanlutsen. Sjongfûgelsjes kamen wer op de ynsekten
en de sieden fan de stikels ôf.
Miskien binne der doarpsgenoaten dy`t har ôffreegje oft it mei de oanplant
fan it strewiel wol goed komt, om`t dit troch heechgroeiend ûnkrûd wei wurdt.
Wy ha hjir ek wol noed oer hân, mar minsken dy`t it witte kinne, ha ús fersekere dat it perfoarst wol goed komt. It túch groeit him dea en sil fansels ferdwine. It strewelleguod sil trochsette, wurdt no al heger en sil noch mear
sjongfûgels oanlûke. Ek jout it bisten plak om har del te jaan en te skûljen.
Us skoalbern meitsje, yn it ramt fan de natuerlessen op skoalle, noch altyd
gebrûk fan it Lange Rek. Bern en lieding fine dat moai en elts leart der fan.
Nei oanlieding fan in fraach fan skoalle besykje wy in lytsere rûte mooglik te
meitsjen om`t dy no te lang is foar de natuerles.
Fan de provinsje Fryslân en gemeente Wymbritseradiel hat de Stifting noch
in subsydzje krigen. Wy kinne no de ierdswel briedmuorre oanlizze yn it Lange Rek. Ek op de Flearen wolle wy noch in natuerfoarsjenning oanbringe en
hoopje wy dat hjir noch einekuorren komme. It soe ek moai wêze in pear
briedplakken foar bercheinen te meitsjen.
De subsydzje sil ek brûkt wurde foar it edukaasje-projekt mei de skoalle.
Sa`t wy al seinen hawwe meinamme in soad fûgels de gebieten besocht. Hjir
wienen sels bysûndere, saneamde krityske soarten by, lykas leppelbek, sulverriger en yn it winterskoft wettersnippen. Ek mûzefalk, woanskrobber en
wikelsje komme hjir.
Wy ha fêststelle kinnen dat der yn elts gefal ljippen, merkels, einen, in skries,
in nylgâns en in berchein bred hawwe yn us gebieten. Wy ferwachtsje dat yn
de takomst mear soarten en in grutter tal fûgels hjir in briedplak fine sille.
Yn de Flearen, seagen wy nochal wat putters (Jo witte wol, fan dy hast tropysk oandwaande kleurige sjongfûgels). Se komme op it sied fan de stikels
ôf.
Ek in flinter, it saneamde foske (kleine vos) kaam hjir op ôf. De stikelflinter
(distelvlinder), op alle flinterstrúken yn skearnegoutum te sjen fan`t simmer,
wie hjir net.
Erch jammer is dat, sa`t wy hearre, it tal hûnen dat losrint yn us natuergebieten, wer tanimt.
Wy freegje eltensien om minsken mei hûnen hjir op oan te sprekken.
Binne Jo ek bliid mei de nije natuer fan skearnegoutum? Jouw Jo dan by us
op as frijwilliger.
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Stypje us om de Flearen en `t Lange Rek noch moaier te meitsjen. Eltsenien
mei meitinke oer takomstige ûntjouwingen en wy hâlde Jo by alles alhiel op`e
hichte.
Ut namme fan it Stiftingsbestjoer,
Jan Luimstra
Zie voor Nederlandse tekst en kleine foto-reportage op
www.skearnegoutum.nl
dddddddddddddddddddddddddddd

Sinterklaasnieuws
Op zaterdag 21 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
Johan en Petra 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

Tsjoch op vrijdag 6 nov. a.s. De muziek op deze
avond wordt verzorgd door twee groepen met geheimzinnige
namen, nl. Nanne en Ankie en de groep Selkie. Reserveren
bij Roelie Westerhof voor dinsdag 3 november. Tel. 413836.
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De Lakenkrakers zijn weer los.
Nog even het geheugen opfrissen, kampioen en res. kampioen zijn Th de
Zwijger en H Opschieten. Het grappige is dezelfde personen staan nu laatst
en voorlaatst op de ranglijst. Ook bijzonder is de overstap Joh den Dekker ,
deze is naar de donderdagclub gegaan.Hij voer als reden aan dat donderdags hem beter paste, en het merendeel van zijn kroegmaten daar lid zijn.
Op onze eerste speeldag kwam er een speler van de donderdagclub bij ons
op visite –omdat hij wist dat er een plekje vrij was gekomen – met de vraag
of er ook een plekje voor hem binnen de club was. Wij als leden binnen de
ver. hebben besloten, dat hij zijn biljartkunsten mag komen etaleren! Y Koppensneller succes toegewenst binnen onze club.
Bij het schrijven van dit stukje is thans de koploper na zes gespeelde partijen, J. Grootgrutter gevolgd door O. van Lollum en als derde ondergetekende. Maar er zijn nog vele partijen te gaan. Dit betekent dat er nog van alles
kan gebeuren.
Hier wou ik het eerst maar bij laten,dus later meer.
Vr. gr. A Melkweg
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

€ 1253.30 voor KWF Kankerbestrijding
Scharnegoutum, september 2009 - De collecte voor KWF
Kankerbestrijding in Scharnegoutum en Loënga heeft € 1253.30 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 blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit
van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.
Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden
Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt,
zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd
tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten
hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks
38.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling
Scharnegoutum dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze
collecte.
Joukje Bos – Faber.
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Probe waard oprjochte yn 1997 troch in
tal toanielfreonen dy’t wat oars as gewoan woenen mei harren hobby. Derút
ûntstie in ploech dy’t no al 12 jier lang
besiket alle kearen wer in programma te
bieden mei ienakters dy’t, yndie, wat
oars as gewoan binne.

PROBE SPILET “HET VOLK”
Ferline winter ha ik 3 moanne dwaande west mei in nije útdaging oangeande
myn skriuw-hobby. Ik hie wolris earder in stik bewurke en behoffene, mar no
ha ik foar it earst in toanielstik oersetten fan it Nederlânsk nei it Frysk en bewurke foar ús ploech dêr’t ik sa njonkelytsen 11 jier mei anneks bin. In tige
bysûnder projekt kin ik wol sizze. Benammen omt it om hiel apart taalgebrûk
giet.
It stik Blauwdruk is fan “Theatergroep Het Volk” út Haarlem. Ik ha dêr “Blauprint” fan makke. “Het Volk” stiet bekend om it sels betinken fan de meast
idioate wurden, wurden dy’t yn gjin wurdboek te finen binne. It resultaat is in
hilarysk, absurd en konfrontearjend stik. Dochs is it ek tagonklik, boartlik en
minsklik, it is gewoan tige werkenber toaniel.
It wie in fantastyske útdaging dêr’t ik in hiel soad wille oan belibbe ha kin ik
wol sizze, benammen omt it oarspronklike stik skreaun is foar manlju en it no
spile wurdt troch froulju dy’t yn ‘e hûd fan manlju krûpe. It oare stik “Kealkonten”, is oersetten troch Elske Roorda en we hawwe mekoar holpen om der
wat moais fan te meitsjen. Dat dat slagge is die bliken mei de premjêre op 9
oktober, in tige entûsjast publyk en in hiel moaie resinsje yn de LC wie de
beleaning fan ús krewearjen. Wa’t nijsgjirrich wurden is nei de beide stikken,
is wolkom op 12 en 13 nov yn Theater Sneek op de Westersingel.
Yn “Blauprint” jouwe trije timmerlju op harren eigen “houterige” wize in folslein nije diminsje oan it fenomeen gearwurkje. Om in stikje ambachtlik wurk
te bringen falt lykwols net ta mei kollega’s dy’t better splintersykje en hottefylje kinne as útpoere en swellesturtsje. Wat wie ek alwer it doel fan dizze ûndernimming? By PROBE besykje trije froulju de tsjustere striid fan trije manlju yn ‘e timmerskuorre oan it ljocht te bringen.
Spylsters: Elske Roorda, Betteke Eerligh en Esther Grijpstra. Rezjy Hans
Brans.
It stik “Kealkonten” oarspronklik “Kaaljakkers”, spilet yn in wenkeamer yn in
sloopbuert. Trije manlju besykje harren libbens werom te bringen ta begryplike ôfmjittings. Gjin heechdravende petearen, nee hja sykje it yn it minusjeus
útplúzjen fan de lytse dingen dy’t barre yn it deistich bestean. Harren blik op

20

41ste jiergong – nûmer 3

novimber 2009

de wrâld giet net fierder as de beheinde omjouwing fan harren lytse wrâld.
“Deljaan” is de motor, wêrmei’t hja in wei sykje troch it libben.
Spilers. Lourens de Zee, André Beeksma en Fokke Plantinga. Rezjy: Tineke
Broers.
Technyk en omballingen: Korry Westerhof, Geart Bos, Hâns Eisma en Siebren Greidanus.
Foar mear ynformaasje sjoch, http://probe-freonen.hyves.nl/
12 en 13 nov. Theater Sneek, Westersingel 28 Snits.
It begjint om 20.00 oere. Kaarten á €.15,- reservearje by it teater of maile nei,
probe.teater@gmail.com. My skilje mei ek; 0515-416753
Ik sjoch jimme graach op 12 of 13 nov. Geart Bos.
dddddddddddddddddddddddddddddddd
Op zaterdag 14 november a.s. heeft
volleybalvereniging Swette Switters weer
hun jaarlijkse pepernotenactie!!!

14 november:
PEPERNOTEN
ACTIE
Swette Switters

Vanaf ± 10.00 uur komen onze leden bij u
aan de deur voor de verkoop van zakjes
pepernoten. Steunt u ook onze vereniging
door het kopen van deze heerlijke
pepernoten?
Alvast bedankt!

ddddddddddddddddddddddddddddd

Tour d’horizon

Pastorietuin (slot)
Uit de eerste luchtfoto’s die genomen zijn boven Scharnegoutum in 1928 en
1930, zien we dat de oorspronkelijke pastorietuin met boomgaard, toen al
verleden tijd was. Op het perceel waar nu de Basisschool staat zien we een
lappendeken van kleine perceeltjes wat waarschijnlijk al volkstuintjes zijn.
Deze situatie, van de Legedyk tot aan de Zwette: volkstuintjes, bleef tot aan
de bouw van de Hervormde school in 1952.
Dus, ergens tussen de stichting van de tuin in 1865 en 1928 hebben de
kerkvoogden van Scharnegoutum besloten de pastorietuin drastisch te verkleinen door de boomgaard prijs te geven. Mogelijk heeft het voedselgebrek
tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 een rol gespeeld. Onder die (cri-
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sis) omstandigheden zijn van overheidswege veel volkstuinen in Nederland
opgericht om de voedselschaarste het hoofd te kunnen bieden. Nood breekt
wet, dus ook mooie pastorietuinen.
Een sluitend bewijs daarvan heb ik niet kunnen vinden in de kerkelijke archieven. Wel een paar aanwijzingen in de kasboeken van 1918 en 1920:
koster A. Walinga kreeg een aardig bedrag ‘wegens rooiing en zagen van
bomen’, en in dienstjaar 1920 prijkte een ontvangst van ƒ114,50 ‘wegens
verkoop houtgewas’
Tenslotte vertel ik Aly v.d.Mark dat de Basisschool mogelijk een andere locatie krijgt in het dorp. Aly: ‘It soe moai wêze, at der op dat plak in parkje komme koe, mei in protte fruitbeammen. Kinne de bewenners net in beam adoptearje? Je betelje foar de beam en meie de opbringst hâlde. In moai doarpsprojekt!’
W.V.
Bronnen (pastorietuin 1 t/m 3): ‘Skiednis fan Skearnegoutum’ van Tsj. Santema; Leeuwarder
Courant; Mw. Aly Westra-v.d. Mark; Topografische dienst v.h. Kadaster en het archief van Tresoar. Heeft u belangstelling voor de gedigitaliseerde luchtfoto behorende bij dit artikel (u moet
daarbij geen al te hoge verwachtingen hebben voor wat betreft de kwaliteit) mail dan naar willem@vlas.nl.

dddddddddddddddddddddddddddddddddd

Poiesz Ballonnenwedstrijd.

Tijdens de afgelopen dorpsfeesten zijn er c.a 200 ballonnen opgelaten, hiervan heeft het bestuur slechts 2 kaartjes retour gekregen.
De wind dreef de ballonnen richting de provincie Groningen.
Aangenomen mag worden dat de meeste ballonnen in zee zijn
beland.
Op verzoek van het oranjebestuur hebben diverse stratenmakers op zee nog
uitgekeken naar de oranje en groene Poieszballonnen, maar helaas hebben
zij geen enkele ballon waargenomen.
Na het berekenen van de afgelegde kilometers is de uitslag als volgt;
e
1 prijs – Marnick Postma (11 jaar), ballon gevonden op de dijk bij Lauwersoog (zie fotopagina)
2e prijs – Siem Piersma (6 jaar), ballon gevonden in een weiland bij Oostrum. (Zie fotopagina)
De gelukkige winnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst genomen.
Namens het bestuur van de oranjevereniging nogmaals van harte gefeliciteerd.
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Het eind van het seizoen nadert en we gaan ons langzaam voorbereiden op
de winter. Gelukkig zijn er nog mooie speeldagen in oktober.
Het afgelopen seizoen blijkt dat er meer is gespeeld dan vorig jaar, een goede ontwikkeling.
Eind oktober worden de netten verwijderd door de baan commissaris en kan
er daarna niet meer gespeeld worden.
In de herfst staat ons traditionele hal toernooi op het programma waarbij
iedereen welkom is.
Felicitaties voor heren teams 1 en 2 woensdag avond 35+ vanwege herfst
kampioenschap 2009!
dddddddddddddddddddddddddddd

Diabetes Fonds Nederland
Collecte 1 t/m 7 november 2009

De MISSIE van het Diabetes Fonds is:
Een toekomst ZONDER DIABETES!!
Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. Ook om mensen met diabetes nu en in de toekomst
een betere kwaliteit van leven te geven.
Om dat te bereiken zamelt het Diabetes Fonds geld in voor wetenschappelijk
onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek en
dat kost geld, heel veel geld.
De jaarlijkse collecte in 2009 is van 1 tot en met 7 november. Een collectant
komt bij u langs de deur, hopenlijk niet voor niets.
Vriendelijke groeten van de collecteleiders Annie de Jong tel. 411710 en
Zwaantje IJsselstein tel. 419528

Dddddddddddddddddddddddddd

Konstapel verrast in NK-finale favorieten.
Een paar maanden terug hadden we een mooi stukje in
de doarpsomropper over Richard Konstapel. Hij woont
aan de zwettewei en mag ontzettend graag surfen en
doet mee in de top. Maandag 12 oktober stond er een
e
mooi artikel in de Leeuwarder Courant want Richard is 1
geworden.
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Makkum – Richard Konstapel verraste gistermiddag tijdens de vierde en
laatste serie van het open NK surfen op het onderdeel slalom. De 39- jarige
plankzeiler uit Scharnegoutum won na de drie geldige manches in een veld
van 49 mannen. Dennis Littel uit Rotterdam werd Nederlands kampioen. Bij
de surfers tot twintig jaar ging de nationale titel naar Taede de Jong uit Ferwert.
‘Gewoon een kwestie van goed opletten’ zei Konstapel na zijn triomf. Het
was door wat geannuleerde eliminatieheats niet allemaal duidelijk meer voor
iedereen en dan moet je op het goede moment de juiste baan varen. Ik ben
hier trots op, want ik blijf zelfs een man als Josh Angulo voor. ’De wereldkampioen waveriding werd gisteren derde. Konstapel eindigde op het NK
slalom na vier weekeinden als zevende.
Richard, Geweldig, Gefeliciteerd!!!

dddddddddddddddddddddddddddddd

Najaarsconcert
Excelsior met Gurbe Douwstra!
Op zaterdag 31 oktober 2009 houdt Excelsior een najaarsconcert met als gast Gurbe Douwstra! Gurbe Douwstra is
een Fryske troubadour en bekend van onder andere ‘Lit jim
gean Friezen’ en ‘Cliffs of Moher’. Excelsior en Gurbe Douwstra zullen zowel gezamenlijk als apart optreden.
Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in Dorpshuis
‘Elim’.
Toegang: € 10,00 voor niet-donateurs, € 7,50 voor donateurs en € 5,00 voor
kinderen tot 12 jaar.
Zaterdag 31 oktober, 20.00 uur, Dorpshuis Elim
Excelsior & Gurbe Douwstra!
ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Oproep

Volgend jaar bestaat de voetbalvereniging Scharnegoutum ’70 veertig jaar.
Het is de bedoeling dat er in 2010 een boekwerkje verschijnt met daarin allerhande gegevens, foto’s, feiten, anekdotes en andere verhalen over de afgelopen 40 jaar.
In verband hiermee verzoeken wij u, als u nog in bezit bent van (oude) foto’s,
krantenknipsels, artikelen, wetenswaardigheden e.d. deze beschikbaar te
stellen aan de commissie belast met de samenstelling van het boek.
De commissie bestaat uit Gerrit Schaap, Piet Bremer en Willem Sprik.
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Dit artikel moet je lezen en zeker als je dol
bent op CHOCOLADE
Chocolade???
Eten van rundvlees kan niet - Gekke koeien
Eten van kip kan niet - Vogelpest
Eten van eieren mag niet - Salmonella
Eten van varkensvlees kan niet - Varkenspest
Vis eten mag niet - zware metalen in het water heeft hun
vlees vergiftigd.
Fruit en groenten mag je niet eten ... insecticide en herbicide
Volgens mij blijft dan chocolade over !!!! Chocolade is een groente
**
Chocolade is gemaakt van cacao bonen. Boon = groente.
**
Suiker komt van suikerriet of van de suiker BIETEN.
**
Allebei zijn dat planten , uit de groentecategorie.
Dus, chocolade is een groente.
**
Om nog een stap verder te gaan: chocoladerepen bevatten melk. Melk is
zuivel. Dus: chocoladerepen zijn gezond voedsel.
Chocola met rozijnen , kersen, sinaasappel en aardbeien behoren allemaal
tot fruit, dus eet ervan zoveel als je wilt.
Denk er aan ---- 'STRESSED' achterstevoren gespeld is'DESSERTS'
Stuur dit artikel naar 4 mensen en je zult 2 pond afvallen.
Stuur dit artikel aan iedereen die je kent (of hebt gekend) en je zult 10 pond
afvallen.
Als je hier niets mee doet en weggooit, zul je direct 10 pond aankomen!!
Vandaar dit artikel in deze Doarpsomropper.
Ik wilde het risico niet nemen!!
(Hyvesbericht)
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Opbrengst flessenactie.
Na de geslaagde statiegeldacties van vorige jaren hield
ook dit jaar het actiecomité van Boartersnocht haar jaarlijkse flessenophaalactie. Uiteraard voor het goede doel
en dat is het onderhoud en het beheer van de speeltuin.
17 oktober was het zover, een groep kinderen en het bestuur reed met een
afgeladen auto en aanhanger naar de verschillende supermarkten in Scharnegoutum en Sneek en met spanning werd gerekend op een hoog eindbedrag. De eindsom bedroeg maar liefst € 350,00 en dat kan de speeltuinvereniging weer goed gebruiken.

4 november
Bingo in Elim
.

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 v.d. Bijl

16 nov. Tim de Leeuw
19 nov. Rixt Oosterhaven
21 nov. Mart Koopmans
22 nov. Lieuwe Hoekstra
26 nov. Klaas Fokke Plantinga
29 nov. Tino Alferink
30 nov. Meindert de Groot

Word de verjaardag van uw kind niet vermeld in de omropper, omdat hij/zij
hier niet meer naar school gaat, maar naar een andere school (speciaal onderwijs o.i.d.) meld dit dan bij de redactie om teleurstellingen te voorkomen.
A.Sprik-Dijkstra, tel. 420459 of e-mail omropper@home.nl
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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

02 nov. Anneke Meyer
03 nov. Rallyclub
04 nov. E.H.B.O. ; BINGO 55+
05 nov. Koffiemorgen Passage ; Leerhuis
06 nov. TSJOCH AVOND ; B.H.V.
10 nov. Beleggersclub ; Jeugdraad
11 nov. Koersbal ; Shantykoor ; Moderamen ; jeugdclub ; E.H.B.O.
12 nov. Natuurgroep
13 nov. E.H.B.O. ; W.V. Snits
14 nov. Schaaktoernooi
17 nov. B.H.V.
18 nov. Kaartenclub
19 nov. Pastoraleraad ; Passage ; B.H.V.
20 nov. Klaverjassen
21 nov. Intocht Sinterklaas
24 nov. B.H.V.
25 nov. Diaconie ; Koersbal ; Shantykoor ; Rondom tien ; Jeugdclub
26 nov. Leerhuis

Kerkdiensten november 2009
01 nov.

Ds. S. Ypma
Taizé Dienst
Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma

15 nov.
22 nov.

09.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

29 nov.

09.30 uur

Ds. S. Ypma

04 nov.
08 nov.

Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
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Doopzondag
Dankdag
Zangdienst
Oecumenische dienst Reahús
Laatste zondag kerk jr.
m.m.v. Martenscantorij
ste
1 Advent
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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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