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Skarnepeople soap; Sân
Sân en sân is??? Krekt! In grutte sânbak. En dy stiet yn Skearnegoutum op
dit momint, it ferskoot wol sa no en dan fan plak, mar dertroch net minder
aardich. It is no op de Waldastrjitte en tusken de pealtsjes. Op de Waldastrjitte pompe apparaten, sjocht der spannend út... it hat mei riolering te meitsjen,
dus it sil wol net fris weze wat der troch pompt wurdt…fierders lizze der ek
puozzen wetter, ideale kombinaasje, sân en wetter, wat in moai boartersplak.
As ik sneons boartskipje (boadskipje bedoel ik fansels), rin ik tsjintwurdich al
baggerjend troch it sân, eefkes gjin keurige bestrjitting (it is krekt as wurdt alles der grutter fan, stel je foar; hiel Skearnegoutum sûnder bestrjitting, grinzeleas). Se wienen der oan it wurk, betonnen richels lizze tjin de tún fan
Grolleman oan. In jonge stie der op de noas by…doe’t ik werom kaam hie er
it foarinoar, grutsk siet der op it bestjoerdersplak fan ien of oare masine
(shovel?) mei ien fan de mannen neist him. Spitich dat ik gjin fototastel by
my hie…. It liket hiel folwoeksen, sa’n masine bestjoere, mar ik ha altyd it gefoel dat se stikem dochs noch oan it boartsjen binne…
As bern wie in kastiel boue favoryt yn de sânbak, mei tunnels dertroch en
dan inoars hân fine, mar in hiele djippe kûle grave, miskien wol nei Australië
wie goeie twadde…. Middeis seach ik in jonge mei in skeppe (deselde as fan
de shovel), frege wat der makke. Dat wist er net. Sjoch dat is no sa leuk oan
sân, dat omgriemen sûnder doel.
Der hat in skema yn de Doarpsomropper stien wer’t se wanneer oan it wurk
soenen mei de riolering, der kloppe leau’k nei ien wike al neat mear fan, mar
dat betsjut fêst dat we noch wol eefkes mei in grutte sânbak sitte yn Skearnegoutum. As se no’ris wachten mei de bestrjitting en in soart fan strântsjes
makken, dan hoeche we as we waarmer waar krije net yn de auto nei Makkum of Noard- Hollân, mar lizze we us hândoekje hjir gewoan yn de strjitte,
kinne we wylst noch wat (lucht)kastielen boue, inoars hannen besykje te finen yn tunnels of kûlen grave … Dogge se soms dochs ek wol yn Paris, sa’n
nepstrân?
En dan fuort nei de fakânsje, in underwiisprojekt deroan fêstkoppelje; de
bern moaie patroantsjes betinke litte mei ferskillende kleurkes strjitstiennen,
miskien kinne se it sels wol lizze…want we kinne net altyd mar wat omgrieme…nei de fakânsje is sân en sân fêst wer fjirtjin.
SYM.B
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Wat eten wij vandaag?
Omeletje met garnalen en bieslook.
Voor twee personen
4 eieren
onsje Hollandse garnalen
eetlepel fijngeknipte bieslook
Wat melk, zout, peper, margarine
Eventueel, voor de hongerigen : brood.
Klop de eieren met de melk.
Verwarm in de hete pan de margarine, dus eerst de pan op temperatuur laten komen en dan de margarine erbij.
Het eimengsel erbij.
De omelet voorzichtig bakken. Als de bodem gestold is, de omelet een
beetje oplichten en het natte er onder wiebelen.
Als je nu ziet dat de omelet nog een klein beetje lobbig is, de bieslook erover
strooien, een minuut later mogen de garnalen erbij.
Nog even een minuut of wat in de pan, de omelet dubbel klappen, zout en
peper erover en eten.
Nog fijner is het wanneer de borden ook een beetje warm zijn.
Persoonlijk eet ik dit het liefst alleen, delen is niet helemaal mijn ding.
Irene Eggink, eggink.i@planet.nl

Hierbij wil ik iedereen bedanken, voor de bezoeken, bloemen, fruit ect.
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, en de Ielânen.
Het is altijd hartverwarmend, zoveel belangstelling.
Bedankt
A. Oosterhoff, Waldastraat 10

Hoera!!! Hendrik Zeilstra is geslaagd voor zijn studie elektrotechniek
mechatronika, een combinatie van elktrotechniek en werktuigbouwkunde.
Van harte gefeliciteerd namens de redactie van de Doarpsomropp er.
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Wie, Wat, Waar?
WIE?
Cor Bloemhof (1934)
WAT?
Een topbiljarter die afscheid neemt van z’n biljartclub.
WAAR?
In Elim, donderdagavond 8 april 2010.
WAAROM?
Omdat je het leven niet in de hand hebt, en soms noodgedwongen keuzes
moet maken.
EN TOEN?
Kwamen de herinneringen:
Over hoe het begon bij het biljart in het Nieuw Tolhuis. Waar je niet zomaar
binnen liep, want dat was je niet gewend, maar het was wel de enige plek
waar je kon biljarten. Waar om 11 uur ’s avonds de lampen letterlijk werden
uitgedraaid, door Jiltje.
Over de ballotagecommissie, die zei: ‘Je kunt wel eens komen’. En dat was
een hele eer.
Over het seizoen biljarten in Sneek, waarop de Kerkvoogdij zei: ‘Vooruit, we
zetten een biljart in Elim.’ Want ze hielden de jongens liever in het dorp. En
dat was het begin van de Biljartclub Scharnegoutum op de donderdagavond.
Over de wachtlijst die zo lang werd, dat er een tweede club startte.
Over het bijhouden van het rooster, op een groot, groot vel. Nu gaat dat
nuchter digitaal.
EN VOORAL:
Hoe het hem gaat om ‘het kleine spel’, om proberen te verzamelen.
Hoe groter de concentratie en de rust, des te heerlijker het spelen is.
Hoe Cor dacht stilletjes te vertrekken, maar verrast werd door alle aandacht.
En terecht, na zoveel jaren inzet en mooi spel. – A.M.

Oud papier
Let op: In verband met de viering van het 75-jarig
jubileum van de Oranjevereniging wordt het oud
papier niet 1 mei maar een week later: dus 8 mei
opgehaald.
Cees v.d. Goot
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Oranjevereniging
Scharnegoutum e.o.
Dodenherdenking dinsdag 4 mei
Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok uit te
hangen. De Alddyk is vanaf 19.30 tot 20.15 uur voor alle verkeer gesloten.
Vanaf 19.35 uur speelt Excelsior bij het monument koraalmuziek. U wordt
verzocht om uiterlijk 19.40 uur aanwezig te zijn. Vanaf dat tijdstip tot de
kranslegging om 19.55 uur zullen er tussentijds enkele declamaties worden gehouden door ? en (een) leerling(en) van basisschool Op ’e Hichte
en eventueel door een of meerdere (oudere) inwoners uit ons dorp.
In de beleidsperiode (2006-2010) is het thema: Vrijheid maak je met elkaar. Het landelijke thema voor dit jaar is: Vrijheid wereldwijd wat is daar
voor nodig!
Er zullen kransen worden gelegd namens of door vertegenwoordigers van de
dorpsgemeenschap, de stichting februari ’41, het gemeentebestuur van
Wymbritseradiel en diverse buurtverenigingen.
(Buurt-)Verenigingen en organisaties welke gezamenlijk een krans c.q.
bloemstuk willen leggen kunnen zich voor 1 mei melden bij Akke Algra, Lange Achte 33, telefoon 411998. Zij worden dan uitgenodigd om vóór 20.00 uur
hun krans of bloemstuk te leggen.
Na de ” Last post ”, 2 minuten stilte en het ” Wilhelmus ” krijgt een ieder de
gelegenheid zijn/haar eerbetoon aan de gevallenen te brengen. Hierna wordt
de plechtigheid afgesloten met een laatste declamatie en het zingen en spelen van het Friese volkslied.
In de week voor de herdenking verwerken de leerlingen van groep 8 herinneringen over bovenstaand thema in (werk)tekeningen e.d. Op een publicatiebord bij het monument kunt u deze bijdrage van de kinderen bekijken.
De organisatie van de plechtigheid ligt in handen van de Commissie 4 mei,
Dorpsbelang en de Oranjevereniging Scharnegoutum e.o.
Woensdag 5 Mei (bevrijdingsdag) hangen we natuurlijk allemaal de vlag in
top!
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Blankendalslot tijdens oorlogstijd
Als je vanuit Scharnegoutum richting Leeuwarden rijdt dan zie je tegenover
de Wijnboerderij een boerderij in het land staan. Vroeger was hier het
‘Blankendalslot’. De Blankendalers hebben op dit slot gewoond, in 1835 is
op deze plek een boerderij gebouwd. Het was een ‘grutte pleats’ met veel
e
land 30-40 hectare. (Hiervan heeft pake Ultsje in de 1 wereldoorlog 20
hectare verkocht, omdat hij anders het land om moest ploegen voor de
voedselvoorziening.) Later woonde hier familie De Jong, heit en mem en 5
kinderen. Ultsje de Jong was één ervan, in 1945 was hij vijf jaar.
‘Wat je vooral toen voelde’, zo vertelt hij,’ was de spanning, die momenten
van spanning…’
Er hing altijd rondom de boerderij die spanning, komen de Duitse soldaten of
niet… Je hield altijd rekening met verraad.
Ik seach soms dat de Dútsers der oankamen…. It wie sa spannend want we
moasten dan hurd ûnderdûkers fuortwurkje troch it lûk fan de heasouder.
Oerdei wine se gewoan oan it helpen mei melken as lânwurk. Nei ús
buorkerij ta wie in reed fan 300 meter, meastal wine we krekt op ‘e tiid om se
allehjir te ferstopjen, mar ien kear wie it te let sein en as jonkje waard ik doe
troch de Dútsers oan ‘e kant reage.
Yn ‘e keamer wie in grutte kast mei romte dêrûnder, der koene ûnderdûkers
yn en dan letter klean der oer hinne. We hine minsken fan de ûndergrûnse
en ûnderdûkers en der kamen hieltyd mear. Ek de K.P. moast plak ha
(knokploech). Op souder bouden se in hol foar it seinen, stencilwurk ets. It
wie in hol fan striepakken, allinnich troch it lûk fan é kowestâl koe’st der
ynkomme. Letter hat heit in grut gat efter op it hiem makke en dêr
striepakken omhinne lein en dêr wer stront tsjinoan. Dit is gruttendiels 's
nachts boud. It dak makken se fan hout en der oerhinne wer stront sa dat it
like op in strontbult. Boppe yn it hout wie in grut stik raam, sadat der ljocht yn
foel.
Se hine der letter binnen ek wol feestjes, hiene in patafoon en der spylden se
muzyk op en gongen ek wol dounsjen.
Der wine dus twa grutte hollen fan striepakken, de sintrale fan de
ûndergrûnse en de K.P. en der kaam ek wolris munitie, die dan even by ús
wie en dan wer fuort moast. It waard oanfierd mei molkbussen en ôffierd mei
molkbussen. Se moasten dan krekt dwaan as wine de bussen oe sa swier,
want de soldaten seagen sa no en dan. Der binne wol in protte ûnderdûkers
west, op syn meast 70 stiks. Der moast ek iten kommen. Us heit hie wol
nocht oan slachtsjen . Hij slachte wol skiep yn’t skieppehok en seach sa no
en dan troch in lûkje of it feilich koe. Albert Keulen paste altyd op ‘e skiep,
dat der genôch fan yn it lân rounen. As der te min wine soarge hij dat der wer
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nije bijkamen. Oars foel it te folle op. Op de heasouder bewarden se fleis yn
sâlt yn in tûne. Yn ’t spekhok hong faak in heale ko. Der moast altyd genôch
iten wêze want der kaam ûnferwachts wolris minsken del en der wie altiten
ferlet fan iten.
Op in nacht binne der 8 piloaten by ús brocht, it fleantúch wie delsjitten bij
Earnewâld. De measten binne fierder gien, mar ien is langer bleaun. Dit wie
in piloat út de V.S. Hij hat letter de hiele pleats skildere, hat Frysk leart en
koe ek melke. Hij is yn’t lêst fan de oarloch yn froulju ’s klean op in fyts mei in
koerierster nei België fytst om wer nei Amerika te gean. Nei de oarloch ha
we noch kontakt mei him hân. Net allinne Joaden en ûnderdûkers kamen op
de pleats te wenjen mar ek yn de hongerwinter evakuees. Sa kaam der ek
ris in jong stel. Hij wie 19 jier en sij 17 jier. Se hine in gitaar by hun en
sjongend gongen sy langs de húzen om iten of sliepplak. Heit sei: lit se der
mar yn, wij kinne wol wat muzyk der by ha. Mem sei: mar net by elkoar
sliepe!
Wêr no de Wijn- en Whiskyschuur is, doe de famylje Bouma, der waarden
Dútsers ingekwartierd. Sa sieten se rjocht tsjinoer ús pleats. Se kamen ek bij
ús foar molke en foar fleis. En krigen dat ek, as se mar neat seine. Se hine
wol wat yn ‘e gaten. Op in gegeven momint woenen se ek graach nei de
feestjes, dat mocht fan heit, mar dan mochten se gjin ‘heil Hitler’ sizze, mar
‘Leve de Koningin’ en dat dine se ek. Letter kaam der ek wolris oare Dútsers
mei en dan kamen se heit fertellen dat se dizze kear net Leve de Koningin
sizze soene. Net alle hjir wine se like maklik. De Dútsers ha ek wol in moaie
tabaksdoaze by ús foun, dizze wie fan in Ingelske piloat west, it wie in
“schöne doos’ en de Dútsers mochten him ha fan heit, se hine wol wat troch
fansels, mar hâlden har stil.
De K.P. kaam ek mei minsken by ús die kontrolearre wurde moasten en ien
fan hun kaam by heit oan’t ketting te lizzen. In pear dagen letter krigen se
dan berjocht út Ljouwert as it feilich wie. As it net goed wie krigen se in
blyndoek om en waarden dan ergens oars hinne brocht.
It wie ek wolris net goed, sa kaam it dat der in man, in Joadske man út
Amsterdam langs brocht waard en nei him is ek ûndersiik dien as alles wol
klopte. Doe wie it net goed en die is doe delsjitten. Hij is der ek begroeven. It
wie wol oarloch fansels. Net alles wie moai. It risiko dat hy alle minsken dy’t
him by ús brocht hine en de minsken dy’t by ús op de pleats wine ferriede
soe, koene se net nimme. It die bliken dat hij in protte ferrie dien hie yn
Amsterdam.
De Joaden en de ûnderdûkers neamden ús heit ‘Bosma’, sadat as it mis
gong se de Dútsers op in dwaalspoar setten. As jonkje herinnerje ik mei ek
foaral ús mem dy’t foar it iten soarge. Hiele grutte pannen op het kookstel,
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der stie altiten wol iten op it fjoer. Der moast ek hyl wat iten komme
fansels….

Enkele herinneringen van de zusters
Pietje en Sjoukje Bouma uit de oorlogstijd
aan de Ivigeleane 9
In januari j.l. kregen we bezoek van de zusters Pietje en Sjoukje Bouma, dit
zijn hun meisjesnamen. Zo heetten ze toen ze met hun ouders Rink Anne en
Hinke Bouma aan de Ivigeleane 9 (nu familie Punter) te Scharnegoutum
woonden.
Ze woonden hier in de jaren 1938 t/m 1955. Dus in deze periode viel ook de
oorlog.
Sjoukje is geboren in 1940 en nu 70 jaar en Pietje is bijna 73 jaar. Ze hebben
nog twee zussen. Hun vader Rink Bouma was melkrijder en had naast
het huis een grote schuur met stal, waar hij zo’n 8 koeien molk. Sjoukje en
Pietje hadden fijne herinneringen aan ons huis en konden mooi vertellen.
Enkele anekdotes over de oorlogstijd wil ik hier met u delen.
Rink Bouma wou geen Jood als onderduiker maar heeft het gezin vader,
moeder en baby Bergsma als onderduikers gehuisvest. Zij waren spoorwegmedewerker en moesten onderduiken vanwege de spoorwegstaking in
1944. De zolder is maar klein, maar toch kon dit gezin hier nog bij. Naast de
schoorsteenpijp op zolder stond het wiegje en de zussen noemden hen altijd
oom en tante.
Er kwamen geregeld bommenwerpers overvliegen. Hier waren de zussen
bang voor en dan doken ze weg onder het ronde raampje op de overloop of
met de vingers in hun oren onder de dekens.
Dit ronde raampje zit nog steeds in ons huis en nu heb ik ze even op de foto
gezet bij dit raampje waar ze de vliegtuigen over konden zien vliegen.
Ook lieten later de vliegtuigen van de Canadezen of Engelsen stroken zilverpapier vallen; dit gebeurde om de radar van de vijand te verstoren. Dan vonden ze dit zilverpapier in het weiland voor huis, richting Tirns.
Dit zilverpapier werd heel lang bewaard, want dat was zeldzaam in die tijd.
Sjoukje was een jaar of vijf en het was het laatste jaar van de oorlog. Bij de
achterdeur kwam een Duitse officier. Hinke Bouma deed open en hij vroeg
aan Sjoukje of haar vader thuis was. Sjoukje moest toen al zonder blikken en
blozen vertellen dat haar vader er niet was. Maar hij lag verscholen onder de
keukenvloer. De officier droop weer af.
Hinke Punter-Postma .
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Mastenbroek tijdens oorlogstijd
Mevr. Hiltsje Hiemstra-Veenstra woont aan de Prof.Fridsmastrjitte, ze is een
fleurige dorpsbewoonster van 86 jaar. In haar hele leven heeft ze zorgen gekend, maar ze ziet altijd weer lichtpuntjes. We zijn gezellig ‘yn petear’ , ze
kon me veel vertellen.
Haar vader was ruim voor de oorlog arbeider bij Poppe de Jong op de Ivige
Leane. In 1933 zijn ze gestart met het kruidenierswinkeltje. De tijden waren
toen anders en zo kwam het dat ze al op de leeftijd van 13 jaar aan het werk
was bij de bakker. Ze deed daar vooral veel schoonmaakwerk, dat was hard
werken. Ze verdiende toen een gulden in de week. Toen de oorlog begon in
1940 woonde ze op Mastenbroek. In die tijd waren er veel kleine bedrijfjes
op Mastenbroek en er woonden in totaal 12 huisgezinnen. Er was ondermeer
een bakker, kruidenierswinkeltje, manifacturenzaakje en ook een buurtgenote verkocht koffie en thee van D.E. Zij woonde met haar ouders, 2 broers en
3 zussen in het huis op de hoek van Mastenbroek dat uitzicht heeft op Sneek
(nu een garage). Oudste van de kinderen was Fokje, dan kwamen Ritske,
Hiltsje, Sietske, Aaltsje en Sietse. Toen Hiltsje negen jaar was, zijn ze daar
komen wonen. Toen de oorlog begon, was ze 16 jaar. Wat de mooiste tijd
van je leven kan zijn, je bent immers in de bloei van je leven, werd een donkere tijd met veel zorgen.
In de oorlogsperiode kwam haar oudste zus, Fokje, met man en kind vanuit
Den Haag weer thuis wonen vanwege het voedseltekort in Den Haag. Haar
zwager ging hier aan het werk o.a. als straatmaker, hij pakte alles aan. Na
de oorlog zijn ze weer teruggegaan naar Den Haag, want daar had hij z’n
werk, op de fabriek als accountant en als een van de bazen. Toen Fokje met
gezin (later kwam er nog een kleine) bij hen kwam wonen, waren ze dus met
z’n elven. En dat wie in hiele hûshâlding, de grutste soarch wie altiten it iten
en brânje.
Haar broer Ritske werkte bij Lankhorst in Sneek en van daaruit werden mensen aan het werk gesteld in Duitsland. Dit was het bedrijf verplicht te doen en
zo kwam Ritske daar ook terecht. Het was een slechte tijd. Het eten was er
bar slecht, alleen maar koolsoep en kuch. Ritske kreeg last van de darmen
en zo. Later heeft hij ondergedoken gezeten op de boerderij bij Marten de
Jong om de werkplicht, het werken voor de Duitsers, te ontlopen.
In 1944 gebeurde er iets heel ergs. De ondergrondse was actief achter de
fabriekshuizen (Poiesz en de woningen daarachter)- waarom is haar niet bekend - maar twee jongens van de ondergrondse sloegen op de vlucht voor
de Duitse soldaten. Ze gingen richting Mastenbroek en de Duitsers er achter
aan. Deze jongens verstopten zich goed. De Duitsers kwamen echter op
Mastenbroek en pakten twee jongens op. Ze dachten dat dit de gevluchte
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ondergrondse jongens waren. Het waren Pieter Dijkstra ( P.D) en mevr.
Hiemstra-Veenstra haar broer, Ritske. Doe binne sij oppakt, want sij wine dêr
tafallich. Ze zijn in de gevangenis beland en later op transport gegaan naar
een strafkamp. Daar moesten ze aan het werk (lânwurk). Pieter Dijkstra
heeft met anderen nog geprobeerd een keer te vluchten. De vluchtpoging
lukte eerst, ze hadden al erg lang gelopen en waren zo moe, dat ze een
plekje voor de nacht zochten. Bij een boer in Duitsland zochten ze een
slaapplek maar deze heeft hun verraden. En zo werden ze teruggebracht,
ze hebben echter geluk gehad want wie ontsnapte werd opgehangen en dat
is toen niet gebeurd. Toen de oorlog was afgelopen kwamen ze vanuit Duitsland terug per boot. De Duitsers wilden deze boot nog laten zinken, maar Dr.
Siebenga van Opeinde, kon de Duitsers overhalen om het niet te doen. ‘die
hat fochten foar de jongens om se te behâlden’.
Doe’t se thús kamen wiene se der slim oan ta. Under de luzen en slim fermeagere. De klean fuort en hielendal wosken. Mar wat wiene we blij, blij, blij
tot en met.!! Hiel súntsjes oan moasten se wer leare te iten. P.D kaam der it
earst wer boppe op, en letter Ritske ek, mar eins hat er altiten lêst hâlden, it
lichem hie sa’n knoei hân. Hy hat dernei altiten medisinen ha moatten en is
mei 48 jier al ôfkeurd fanwege in slechte kondysje. Dat wie hiel slim, want de
minsken begrypten mar net, wêrom hij net oan it wurk wie, dat hy waard derop oan sjoen. In die tijd zocht Ritske z’n rust in zijn caravan in Appelscha,
hier kon hij weer zichzelf zijn, 63 jaar is hij geworden.
Sus Sietske (Mevr. Sijbesma) was als ‘faam’ aan het werk bij Marten de
Jong. Ze heeft ons nooit veel verteld, want dat mocht en kon niet. Ook de
boer en boerin vertelden haar niet alles. En wat ik me nog goed kan herinneren is dat we een keer ‘s morgens om vier uur al aan het houtzagen waren.
En dat mocht niet. De mannen waren aan het zagen en wij gingen de takken
eraf halen. En dan alles naar huis toebrengen. Een keer kwamen de Duitsers
langs, we hebben ons achter de haag schuil gehouden. Gelukkig liepen ze
door maar wat was dat een spannend moment! Het hout was soms nog
vochtig als het onze potkachel inging. Mijn moeder was dan aan het wapperen om het vuur maar wat aan te houden, maar dat viel nog niet mee. ‘Hast
hiele potten iten noadich foar 11 minsken’, zo vertelt ze.
Doordat ze thuis een winkeltje hadden konden ze wel eens wat ruilen. Een
keer ruilden ze 2 pond suiker voor een emmer vlees (van iemand die wel
eens slachtte). Maar het moest wel stiekem, het moest vertrouwd zijn. Zo
nam de buurman die bij een fabriek in Sneek werkte een keer hutspot mee,
dat was erg fijn. Ook hielp ze graag mee in de winkel en haar vader ging bij
de deuren langs. It wie gezellig wurk. We hiene petroalje, sûker, bûter, oalje,
bakmoal, griene earten ensafh. te keap. It wie ek in tiid fan niks weismite. Alles ferstelle. As der in ûnderbroek stikken wie koe der wol in lapke op, sokken waarden stoppe en sjippe oant it lêste stikje opmakke.
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‘Troch de oorlog ha ik yn myn jeugd wol swier libbe, altyd spanning, soargen
thús, jûns nei achten mochten we net mear bûten komme, we koene ús net
ûntploaije. Want, wat kinne je ek in plezier ha op dy leaftiid. Sa’n tiid, dat gun
ik net ien mear’.
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Onderduikplek pastorie Legedyk 14

Boven de schuifdeuren tussen voor- en achterkamer: te betreden door het
plafondplankje van één van de kamerkasten eruit te halen.
Wat ze daar vonden tussen het stof: een van voor de oorlog lucifersdoosje,
gebruikte lucifers, en zowaar halfvergane peukresten.
Op een plank achter de plafondplank staat "oorlogschuilpaats" geschreven,
en in de schuilplaats zelf met verf 3x initialen en het jaartal 1945.
Maar we hebben ‘slechts’ feiten en foto’s. Is er nog iemand die een verhaal
hierbij weet?
Redactie Doarpsomropper
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Kaatsvereniging “De Lytse Stuit”
Hallo jongens en meisjes,
We gaan er weer tegenaan! Het nieuwe kaatsseizoen
voor de jeugd van 8 t/m 16 jaar gaat weer van start.
Lijkt het je leuk om het kaatsen te leren? Op dinsdagavond 11 mei beginnen
we met de trainings- en competitieavonden voor zowel jongens als meisjes.
Ben je tussen de 8 en 16 jaar en nog geen lid maar jij wilt ook meedoen?
Dan ben je van harte welkom op dinsdagavond 11, 18 en 25 mei van 18.45
uur – 20.00 uur. Op deze drie avonden mag je zonder dat je lid moet zijn
meedoen.
Als je het een leuke sport vindt kun je lid worden en ben je ook daarna weer
op iedere dinsdagavond van harte welkom. Het jeugdlid zijn van onze kaatsvereniging kost 10,00 euro per jaar.
Voor meer informatie kun je even bellen met Erik Zeilstra (0515-421015) of
Djoeke van der Weide (06-41248075).
Dus:
JONGENS EN MEISJES WORD LID VAN KAATSVERENIGING “DE
LYTSE STUIT”!!!
De jeugdcommissie.
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Nieuws van de website.
Bij de website www.skearnegoutum.nl is er één en
ander veranderd o.a. de personele bezetting. Sinds
eind vorig jaar zijn twee van de trouwe vrijwilligers
weggegaan en zijn daar nieuwe voor in de plaats gekomen. Jan Wiebe Rienstra heeft de technische kant
van Klaas Looper overgenomen en Johan Ypma de
kasactiviteiten van Fré Dijkstra. De werkgroep samenstelling bestaat naast deze twee nieuwe mensen
nu uit Folkje Bos, Aaltje Sprik, Alfred de Bruin en Albert Kingma.
De site is ook enigszins vernieuwd met betrekking tot de lay-out, is meer
overzichtelijk en uitnodigend gemaakt. Rijker aan foto’s dankzij aanschaf van
goede fotoapparatuur. Er zijn nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Bijvoorbeeld
het fotoalbum waarin bezoekers hun eigen foto kunnen plaatsen. Verder is
de site maandelijks actief met een Poll toegespitst op diverse onderwerpen
rond het leven in ons dorp. We blijven in ontwikkeling en verenigingen kunnen daarbij helpen door hun eigen informatie op peil te houden en kopij aan
te leveren. Dat loopt nog steeds niet echt optimaal. We kunnen u erop wijzen
dat inloggen in principe niet zo moeilijk is en dat we bereid zijn u hierbij te
begeleiden. Hier geldt vragen maakt wijs!
De site wordt over ’t algemeen gewaardeerd zo blijkt uit het gastenboek en
dagelijks zijn er zo’n 100 tot 200 bezoekers “all over the World…”. Dat is fijn,
hoewel we ook onze zorg hebben rond actueel nieuws. Feedback en kopij
blijven daarom van harte welkom. Dus voor kort en actueel nieuws surf naar
www.skearnegoutum.nl en voor kopij stuur een e-mail naar alfred@skearnegoutum.nl of laat u registreren met een eigen account. Heeft
u niet de middelen maar liever het gemak van de brievenbus het postadres is
Willem Santemastrjitte 6.
Met vriendelijke groet namens de werkgroep,
Albert Kingma
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Koersbal

Onze middagen zijn voor dit seizoen weer voorbij. Op 21 april kwamen we
voor het laatst bij elkaar.
Als winnaars voor deze competitie kwamen uit de bus:
1. Jan ten Hoeve
3. Mevr. H. bij de Weg
2. Mevr. C. Bergsma
4. Marten Harder
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Een leuk fietstochtje
Tijdsduur: 45-60 min. 16 km.
Dichtbij en toch lekker de natuur in!
*Tip : plaid, koffie/limonade en broodjes mee.
Waarheen: via Lutkewierum- richting Itens - naar Roodhuis en retour.
Vanuit Scharnegoutum gaat u via de Legedyk richting spoor, volg deze weg
steeds. Het is een lange brede weg en gaat van de Legedyk over in de Nijlânsdyk, dus op het kruispunt rechtdoor. Volg de weg en ga met de bocht
mee naar rechts, vanaf de bocht een halve k.m. en dan linksaf richting Lutkewierum (Lytsewierrum) .
In het dorpje Lutkewierum bij de kerk langs en rechts aanhouden, (fietsroute
57) dan kom je via een smal weggetje in Rien. Rechts aanhouden, bij het
water langs. Aan het eind van het weggetje linksaf en door Rien heen fietsen richting Itens.
Voor Itens is een afslag richting Easterein/Reahûs. (fietsroute 57) u gaat dan
via Melahûzen en langs ‘het kleine paradijs’, weer richting Reahûs door links
aan te houden.
Voor Reahûs is een picknickplaats en visstek bij het water. Een leuk moment
om even te rusten.
Aan het eind van de landweg linksaf over de brug en u rijdt een eindje
Reahus in. Bij de kerk rechts de straat in en steeds rechtdoor. Dit is de fietsroute richting Tirns. Volg het landweggetje en bij de 2 bruggetjes de afslag
naar links nemen.( bordje 3 km. Scharnegoutum). Langs de boerderij van
e
familie Hofstee en via de Yvige Leane rechtdoor en dan de 1 afslag links
richting de Pôle en we binne te plak.
Omdat de weggetjes wel eens smal zijn, is het handig als kinderen zelfstandig kunnen fietsen. De fietsroute is verder voor iedereen geschikt. Doe lekker
rustig aan het is zo mooi onderweg.
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Jeu de Boules
Het is bijna weer zover. Nog even en dan starten
we weer met onze spel activiteiten op het sportveld.
Na een lange winter zijn we er weer aan toe, het
kriebelt ons van alle kanten.
We starten op woensdag 5 mei en spelen dan iedere woensdag tot oktober. We loten om 14.00 uur. Kom een keer kijken en
speel een keer mee! We spelen naast de kantine van het sportveld, alle
voorzieningen zijn bij de hand.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
M. Harder tel: 418622 en Tj. Postma-Postma tel: 411157
dddddddddddddddddddddddd

Proficiat, 12,5 jaar shantykoor
De Brûskoppen.

Het jaar 2010 is een bijzonder jaar voor De Brûskoppen.
Tijdens de Oranjefeesten van 1997 is er door een spontane actie een start gemaakt met het shantykoor. Begonnen met ongeveer 15 personen is het uitgegroeid tot een bijzonder sfeervol
koor met momenteel maar liefst 40 leden, waaronder 3 muzikanten.
Optredens vinden niet alleen plaats in Scharnegoutum of naaste omgeving
maar regelmatig gaan we als ambassadeurs van ons dorp de provinciegrens
of zelfs de landsgrens over. Ons koor wordt vaak geroemd door het brengen
van sfeer en gezelligheid. Alle belevenissen en bijzonderheden worden opgetekend in het scheepsjournaal zodat ook onze kinderen en kleinkinderen
kunnen genieten van de vaak ongeloofwaardige verhalen. Het verhaal van
De Brûskoppen is het verhaal van stoere zeelui die in vroegere jaren de wereldzeeën hebben bevaren en daarbij vele gevaren hebben overwonnen. U
kunt hierbij denken aan piraterij maar ook aan de rattennesten aan boord,
Spaanse griep, rode loop, scheurbuik, rukwinden etc.
De optredens van De Brûskoppen kunnen vergeleken worden met de aankomst en het afmeren in de grote havensteden. Na maanden op zee vertoefd
te hebben wordt in de donkere havenkroegen het door de bemanning zuur
verdiende geld in korte tijd er door heen gejaagd, voornamelijk aan drank,
eten en vrouwen. Enkele van die kroegen zijn “de drie sneetjes” en Herberg
Zeezicht. In de laatstgenoemde kroeg had de kastelein als vaste spreuk
‘barmhartigheid, vul de kelken, proost”.
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De laatste tijd heeft ons shantykoor per jaar 15 â 20 optredens en dat is
goed te noemen. Al vroeg in het jaar 2009 waren de eerste optredens voor
2010 geboekt. Zo mochten wij het jaarlijkse biljarttoernooi van Scharnegoutum luister bijzetten met enkele vrolijke noten Maar ook het buurten in Frittemahof is een van de jaarlijkse hoogtepunten.
Vanuit het scheepsjournaal nog enkele hoogtepunten uit het verleden: de
Haringhapavonden in Elim, Folk op’e Terp, de verschillende Shantyfestivals,
Beppe Eke, Boot Berlijn, Heineken Amsterdam, eigenlijk teveel om op te
noemen. Binnenkort zijn wij te bewonderen in Sneek, 30 april viering Koninginnedag en 1 mei in Scharnegoutum, 75 jaar Oranjevereniging.
Intussen wordt er druk gewerkt aan activiteiten t.b.v. ons 12,5-jarig bestaan.
Onze aandeelhouders en supporters zijn daarbij van harte welkom. Hierover
hoort u meer van ons.
Namens de vaste bemanning van m.s. “Hoop doet Leven”:
Commandant :
drs. Ratelband
Archief
:
Admiraal Janmaat
Boekingen
:
de Nachtburgemeester
Soldij
:
Kajuitwachter W. Jetses zn.
e
Toetsenist
:
1 stuurman Woodhouse

ddddddddddddddddddddddddddd

Vreemde vogels in april…

Weet u het nog? De adelaar Arnold Whitehead, die op de eerste donderdag
van de maand achter de roeken aan zou gaan?
Advies in de Leeuwarder Courant; onze eigen vertrouwde gevleugelde
vrienden binnen houden. En ja hoor, bij Albert Beeksma geen duif meer te
bekennen. Albert was om tien uur lekker buiten aan het werk, de boel een
beetje in de gaten houden (het zekere voor het onzekere?). We zouden even
een foto nemen van degenen die de moed hadden om de adelaar te spotten
in kippenvelweer. Tsja, een inbraak op deze ochtend was niet mogelijk geweest, van alle kanten werden we in de gaten gehouden. Geen ‘spotters gekiekendiefd’, maar wel een heel bijzonder tafereel op de Achterbuorren. (zie
fotopagina).
Reacties vanuit het dorp:
- Leuk initiatief, benieuwd wie op het idee gekomen was. Het persbericht was
niet volledig, alleen duiven en kippen binnenhouden? Hoe zat het met het
konijntje van haar zoon? Dat huppelde immers ook los rond in de achtertuin.
- Iemand in de buurt van de Achterbuorren vond het spijtig dat ze deze donderdag niet in de buurt was, anders was ze zeker even gaan kijken. Toch
enigszins verbaasd dat deze natuurlijke oplossing wel mocht.
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- Ook waren er mensen die deze dag het luchtruim even in de gaten zouden
houden, een adelaar is toch wel heel bijzonder.
- We hebben geen tegenstanders gehoord.. Waar was de Partij van de Dieren of zijn we hier op het platteland te nuchter? Wel twee vegetarische dames van elf jaar gehoord die het ‘zielig’ vonden…voor de adelaar of de roeken? Dat heb ik niet uitgevogeld.
Op de fotopagina van de vorige keer was ook een vreemde eend in de bijt.
Onze altijd sympathieke aannemer Jan Fokke Plantinga was daar plotseling
bij de bingomiddag aanwezig (fun hè, fotoshoppen?). Zoiets kan gebeuren
rond 1 april. Gelukkig kan Jan Fokke daar wel om lachen. Niks vreemde
eend, maar een lachvogel (kookaburra) gespot. Dat is toch wel bingo!
Verder hoor ik ’s ochtends om een uur of kwart over zeven lawaaipapagaaien. Er klinkt dan een knal. Volgens mijn medebewoners is het iemand die
zich elke ochtend nog ontdoet van teveel gekocht vuurwerk, maar dat wil er
bij mij niet in. Is het een knal om de roeken te verjagen? Neuh, ook niet meer
nodig…Of is het een startsein voor de werkers van de riolering, zodat die
overeind vliegen als spreeuwen om in het zanderige gebeuren te ‘moudzjen’?
Genoeg vreemde vogels in Scharnegoutum en plaats genoeg om te huisvesten. Een aantal jaren geleden werd er bij ons door de ‘natuurmensen’ van
ons dorp i.s.m. school een vogelhuisje opgehangen. Jarenlang leeggestaan,
nu hebben we het huisje verplaatst naar een boom tegenover ons huis en
warempel wonen er nu twee pimpelmeesjes. Nieuwe buren, maar het doet al
zo vertrouwd aan…suver nuver!
Twee spotvogels van de redactie
ddddddddddddddddddddddddddddd

Collecte Nationaal Epilepsie Fonds.

In de week van 25 mei t/m 28 mei gaan de vrijwilligers weer op pad
om huis
aan huis te collecteren voor het nationaal epilepsie fonds – De macht van het
kleine.
Het thema van de nationale collecteweek is:

‘epilepsie maakt geen onderscheid, u wel?.
De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.
Daarom komen de collectanten voor een vrijwillige bijdrage aan de deur !
Gooitske v.d. Laan
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10 april kwam de band ‘Dakkeraf’ langs in ons dorpshuis. Met een mooi repertoire en door het bespelen van het publiek , zat de stemming er goed in.
It wie sels sa, dat op’t ein, mear minsken op de dûnsflier wiene as efterien.
Met ‘R.A.A.K ‘als initiatiefnemer en voor extra ondersteuning voor deze
avonden en niet te vergeten, de freonengroep fan skearnegoutum, (ja, al
dizze minsken sette har hjir hielendal foaryn), is het iedere keer weer geslaagd! Geweldig!! ‘Soks bringt libben yn de brouwerij.’ En iedere keer komen er weer nieuwe bezoekers bij die ook ons dorpshuis weten te vinden.
Zaterdag 17 april was er een “Hawaii Party’van de Volleybalvereniging de
Swetteswitters. Ook daar was het gezellig druk en met een cocktail bar, tropische vruchten ,fotowand en iedereen in een exotische outfit, een feestelijke
happening. Hawaii rokjes zijn spannend, daar wil nog wel eens aan getrokken worden ( is niet iedereen blij mee?) en zo kwam het dat in en buiten de
sporthal vele sliertjes rond dwarrelden.
En als u nu denkt: heb ik dat allemaal gemist? Grijp dan je kans en ga 30
april en 1 mei lekker genieten van alles wat de Oranjevereniging weer voor u
organiseert! Pluk de dag.. het leven is maar even.
dddddddddddddddddddddddddd

Midzomernachtmaatklaverjassen.

Op zaterdag 12 juni wordt er geklaverjast in de sportkantine de “kromme tille”.
Het begint om 22.00 uur en er worden 4 bomen van 16 potjes gekaart.
Dus dat is weer ouderwetse gezelligheid.
Door de beperkte ruimte kunnen we niet meer dan op 25 tafels spelen,
dus dat betekent dat er niet meer dan 50 paartjes kunnen klaverjassen.
U moet zich voor 10 juni opgeven en hoe sneller hoe beter want vol is vol.
Dit kan bij Jitske Grondsma tel. 419260 of bij Dirkje Miedema tel. 423468.
De eerste prijs is € 100,00 aan vlees en verder allemaal vleesbonnen.
De entre is € 5,00 per persoon.
Net stinne der hinne, it wurd in waarme nacht.
Groeten Theo B.
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Lente!
Het lentezonnetje stemt iedereen vrolijk. We trekken onze kleurrijke kleding
weer uit de kast en gooien alle sokken en dichte schoenen op de vliering.
En..er is weer aandacht voor onze onderdanen! Onze voeten hebben het
zwaar te verduren gehad in de winter. Hoog tijd dus om ze eens stevig te
verwennen.
Hoe kom je toch weer goed voor
de dag met je, door de winter getergde voeten? De meeste voetproblemen zijn op te lossen en uw
pedicure kan daar vaak een belangrijke bijdrage aan leveren. U
kunt zelf uw voeten verzorgen
door ze regelmatig te scrubben
(tip: zomers op het strand met
zand en zeewater scrubben! ) en
daarna in te masseren met een
geschikte crème.
Uw voeten hebben baat bij een
goede vochtregulerende crème.
Breng de crème aan op de gehele
voet, behalve tussen de tenen. Bij
ieder seizoen hoort een voetencrème, maar ook bij ieder huidtype
hoort een voetencrème. Vraag dus
aan uw pedicure welke crème u in
welk seizoen het best kunt gebruiken.

Aktie mei en juni:
Nailart
€ 10.00 bij een standaard behandeling.

Moederdagtip:
Kadobon,
of:

herbal bodyscrub
dode zeezout met diverse oliën zoals druivenpit en amandelolie met
aroma`s van pepermunt; sinaasappel eucalyptus € 12,50

Beauty awakening spray:
een goede verzorgende spray met
druivenpit en jojoba-olie. Lavendel
en caroteen wat direct een prachtige gouden glans geeft aan uw benen zodat uw voeten meteen klaar
zijn voor de zomer! € 16,50

Met de zomer in aantocht worden
de nagels vaker gelakt. U kunt de
nagels het beste eerst een basislak(basecoat) geven ter bescherming van uw nagel. Met deze basislak voorkomt u verkleuringen in uw nagel door de kleurstoffen die worden gebruikt in
de nagellak. U kunt uw nagel ook laten `versieren`. Een leuke nailart is mogelijk bij Nyncke`s Voetverzorging.
Goede en goed passende schoenen zijn een weldaad voor uw voeten. Koop
uw schoenen aan het einde van de dag. Uw voeten zijn dan altijd iets meer
opgezwollen dan ’s ochtends. Op die manier voorkomt u onnodig knellende
schoen- en.... voetproblemen! Denk erom dat uw tenen de ruimte krijgen die
ze verdienen. Let bij uw aanschaf op de breedte van de schoen! (en dat is
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wat anders als een maatje groter nemen...). Laat u goed adviseren wat voor
schoen aan uw voeten past!
www.laatuwvoetenspreken.nl
Met vriendelijke groet,
Nyncke`s Voetverzorging
N. bij de Weg- Rollema
p.A. Glastra van Loonstraat 17
8629 RW Scharnegoutum
Tel: 06-36032529

Trainer/-ster gevraagd
KUBUS, de sportvereniging van de Legean, is op zoek naar een
nieuwe trainer/-ster voor haar loopgroep.
Vorig jaar is KUBUS gestart met looptraining. De loopgroep betreft
een recreatieve damesgroep van 16 leden en groeit nog steeds gestaag.
Wat verwachten wij van u?
- dat u zelfstandig looptraining (trainingsleer, trainingschema's en
looptechniek) kunt geven;
- in het bezit ben van een trainersdiploma dan wel bezig bent met
een opleiding hiertoe (bijv. Cios);
- enkele keren per jaar een doel (een wedstrijd/recreatieve loop) bepaald waarvoor wordt getraind;
Daarnaast heeft het de voorkeur maar is het niet noodzakelijk dat u:
- in bezit bent van rijbewijs en auto.
- dat u woensdagavonden van 19.30 - 21.00 uur beschikbaar bent
voor het geven van looptraining. In overleg is misschien een andere
avond en of tijdstip mogelijk maar dit heeft niet de voorkeur.
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen neem dan contact op met
Alfred Visser of Saskia IJszenga saskia_ijszenga@hotmail.com

Piekeren is net als schommelen. Je bent wel bezig,
maar je komt niet van je plaats.

19

41ste jiergong – nûmer 9

maaie 2010

Berichtje van Doarpsbelang
Ligplaatsen bootjes
Het vaarseizoen is inmiddels weer begonnen, en daarmee
ook de vraag van diverse dorpsbewoners om een ligplaats
voor hun bootje te kunnen huren. Helaas zijn alle ligplaatsen verhuurd en wordt de wachtlijst nu steeds langer.
Op de vraag aan de gemeente om daarom nieuwe ligplaatsen in ons dorp te realiseren, is gelukkig positief gereageerd.
De gemeente heeft toegezegd ligplaatsen voor bootjes tot een lengte van 6
m. aan de Tsj. Claeszstrjitte te maken. Ook is er een toezegging voor ligplaatsen aan de Trekskûte.
Voor inlichtingen hierover kunt U terecht bij de beheerder: dhr. J. Keuning,
Tsj. Claeszstrj. 15. Tel.nr. 419741.
Voortgang rioleringswerkzaamheden:
Het heeft voor sommigen even geduld gevraagd, maar op dit moment vorderen de rioleringswerkzaamheden met een behoorlijk tempo. In de eerste
week van april is er een nieuwe planning tot stand gekomen n.a.v. gemeentelijk overleg met aannemer Faber. Dit voorjaar verloopt, in tegenstelling tot
de winter, vooralsnog redelijk droog, zodat de werkzaamheden kunnen vlotten en tijdens dit schrijven op schema lopen. De planning is terug te vinden
in een excel-overzicht op www.skearnegoutum.nl. Op de Ald Dyk ligt nu
nog tijdelijke bestrating, maar als de werkzaamheden op de Waldastrjitte en
Fleardyk zijn afgerond, zal de definitieve bestrating gelegd worden, met een
stoep aan de noordzijde. De Sint Martensdyk zal vooral optisch smaller gemaakt worden. Het stuk Legedyk/sporthal zal als laatste aangepakt worden,
dit zal zijn tussen 7 juni en 16 juli. Zoals het nu staat, zullen alle werkzaamheden voor de bouwvak zijn afgerond.
Vervangen stoepen:
Op de Ald Dyk komen stoepen met waaltjes om het oude karakter van deze
straat wat terug te krijgen. Tegelijkertijd worden er nu ook in andere straten
(delen van) stoepen vervangen waar dit hard nodig was; onder andere op de
Dielakker, Molepaed en Koarte Achte.
In overleg met de heer Jutte van de gemeente Wymbritseradiel worden rond
de bouwvak ook de stoepen (‘laantjes’) langs de Legedyk (tussen kruising
Sint Martensdyk/Ald Dyk en de brug) aan weerszijden vervangen. Hier hebben wij ook al enige jaren op aangedrongen, omdat hier veel klachten over
kwamen. Met de straatploegen in ons dorp, moeten we er nu bij zijn! Belangrijker is nog, dat we aandringen op een meer stucturele oplossing. Het moet
niet zo zijn dat het straatwerk na 2 jaar er weer schots en scheef in ligt.
Daarom is nu gekozen om de waaltjes/klinkers er uit te halen en deze te vervangen door bredere tegels. De wortels vlak onder het straatwerk worden uiteraard eerst (weer) weggekapt. We zijn erg blij dat hier nu eindelijk wat aan
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gedaan wordt; het was tot begin april namelijk nog steeds niet zeker of dit
budgettair verantwoord was bij de gemeente. Het is in ons voordeel dat ‘de
pot’ op moet voor 2011.
Bestuursvacature
Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris/secretaresse.
Voelt U zich betrokken bij het reilen en zeilen van ons dorp en lijkt het U leuk
om zich hiervoor in te willen zetten, neem dan svp contact met ons op.
Tel.nr. 416846: Jelly vd Zwan.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea

ddddddddddddddddddddddddddd

Douwina Bos.

Yn de iere moarntiid fan 6 maart kaam der in ein oan it fierstente te koarte
libben fan ús berns bern Douwina, lyts leaf famke fan ús Bauke en syn frou
Wieb en it suske fan Jorrit. Amper 7½ jier mocht hja mar wurde.
Begjin novimber 2007 waard by har neuroblastoomkanker konstatearre, in
foarm fan kanker dy’t benammen by jonge bern foarkomt en wêrfan mar in
leech persintaazje fan de pasjintsjes it oerlibbet. It is ek in kanker dy’t mar
ien kear te behanneljen falt.
Mei dy behanneling waard fuort en daliks begûn en in tiidrek fan gemokueren, operaasjes en tal fan oare behannelings brutsen oan. Douwina ûndergie alles sûnder te klaaien en bleau laitsjen, dit hat har en ús allegearre
der trochskuord.
In hiele minne tiid bruts oan, moannen hat se op de IC lein, wiken ha se har
sliepende holden en skoften hat se oan de beäzeming lein. Nei in slim drege
simmer fan 2008 wêryn de sitewaasje in pear kear sadanich krityk wie dat wy
werom komme moasten fan fakânsje en wêryn de beide âlden net in momint
by har wei west binne, útsein om te iten en te sliepen kaam der yn augustus
ferbettering in de tastân fan ús aller lytse soarch en kalm oan gie it berchop
en mocht hja mids septimber nei hûs.
Der koe efkes ferromme sykhelle wurde. Mei de nedige sikehûsopnamen en
ferskate behannelings en kontrôles giet it stadichoan foarút en de bliidskip
wie grut doe’t we ein febr. 2009 te hearen krigen dat de kanker fuort wie. It
soe in moaie simmer wurde foar it gesin fan Bauke en ek wy koene folop genietsje. Lykwols wol mei yn ‘e efterholle kontinu de gedachte fan stel je foar
dat?
Yn septimber, dat wie 2 jier nei dat de earste ferskynsels der wiene, kaam it
ferskriklike berjocht dat de kanker him wer iepenbiere en dat der neat mear
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oan te dwaan wie. Doe ‘t Bauke oan de onkolooch frege oft se dit jier noch
mei harren fjouweren mei fakânsje koene krige er as antwurd, tink mar yn
wiken ynstee fan yn moannen.
Tanksij de fjochtersgeast fan de lytse strobbe binne it der goed 5 moannen
wurden. Moannen fan in soad fertriet mar ek fan in almachtich soad goede
dingen. Jo steane der fersteld fan wat der allegearre net oan goede doelen
en ynstânsjes binne dy ‘t op fantastyske wize harren bêst dogge om it allegearre in bytsje draachliker te meitsjen. Doe in Wens, de Opkikker, Stichting
Hoogvliegers, racen tegen kanker, ik wit net hoefolle minsken en ynstellings
it gesin fan Bauke en Wieb en benammen Douwina stipe en fermakke
hawwe. Ek wy en it gesin fan ús Carla waarden dêrby net fergetten. Ek fan
en yn harren wenplak St. Nyk ha se in almachtich soad help in ûndersteuning krigen. U.o. troch de skoalle fan Douwina mar ek troch wyldfrjemde
minsken waard der fan alles optou set om it harren wat nofliker te meitsjen,
foar safier dat dan yn sa’n sitewaasje mooglik is. Geregeld waard der in
pakket mei boadskippen besoarge, der wie in protte oanrin en der wie in frou
dy’t de lêste moannen 2 kear yn ‘e wike iten searn en gean sa mar troch.
Op 10 maart is Douwina as in prinseske mei har leafste poppen en de
moaiste auto’s fan Jorrit yn har kistke lein. Op weardige en leafdefolle wize
ha we ôfskied naam en ha we har meimekoar en mei krapoan 500 meilibjende belangstellenden nei har lêste rêstplak op it hôf yn St. Nyk brocht. It wie
de swartste wike fan ús libben. It besef en it fertriet om har gemis komt no,
mar de krêft wêrmei dit lyts famke oan ‘e ein ta fochten hat jout ús krêft om te
begjinnen oan in tiidrek yn ús libben wat no noch fielt as is der in part fan jo
amputearre. Dat sil ek sa bliuwe, mar de wittenskip dat der in ferskuorrend
soad minsken mei ús meilibje en ús ta stipe binne yn dizze drege tiid jout
Joukje en my en uteraard ek de beide gesinnen fan ús bern krêft en enerzjy
om de takomst yn te gean. In senario as dat wat wy meimakken ha mei, neist
it ferstjerren fan Douwina, ek noch dat fan ús mem op 1 jannewaris en dat
fan in dierbere nicht dy’t ek fierstente te jong belies jaan moast foar kanker
winskje je gjin ien ta, en as de minsken my soms freegje hoe oft wy der
trochkomme dan moat ik it antwurd skuldich bliuwe, mar fan ien ding bin ik
wol wis. Al de waarmte, leafde, hannen op it skouder en hokfoar meilibjen
dan ek fan al dy minsken, benammen ek út Skearnegoutum, dat jout ús
moed foar de takomst en sil ús helpe it libben wer op ‘e rit krijen. Tige, tige
tank dêrfoar.
Fandêr dit ferhaal.
En as jo der mei ús oer prate wolle, jo binne wolkom, allinne it leafst net op
strjitte of yn de winkel.
Geart en Joukje Bos.
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Theehuis Bakker & Kuiper zoekt creatieve en
kunstzinnige inwoners!
Renate Bakker en Metteke Kuiper hebben samen
het plan opgevat een theehuis te beginnen aan de
Boeijengastjitte 54 in Gauw. Het is de bedoeling
dat het theehuis half juni open gaat.
Theehuis Bakker & Kuiper is een theehuis voor
fietsers, wandelaars, toeristen en inwoners van de Lege Geaën en Sneek en
omgeving. Het is kleinschalig, laagdrempelig en gastvrij.
In het theehuis kunt u even bijkomen in een gezellige omgeving, onder het
genot van een kopje koffie of thee, soep, broodjes, zelfgemaakt gebak,
snoep of ijs.
Verder willen wij graag dat het theehuis een vrijplaats wordt om eigen ontworpen spullen of producten te promoten en eventueel te verkopen. Eén
wand van het theehuis is geschikt om er allerlei producten ten toon te stellen.
Daarom zijn wij op zoek naar creatieve en kunstzinnige inwoners van de Lege Geaën en omgeving die het leuk vinden om gebruik te maken van deze
(gratis) vrijplaats. Maakt u leuke schilderijtjes, kunstobjecten, kaarten, sieraden, lekkere honing of jam, of iets anders, en u bent geïnteresseerd, dan
kunt u contact opnemen met Renate Bakker, telefoon: 0515-416393 of via
email: info@theehuisbakkerkuiper.nl.
In overleg bekijken we dan of uw producten aansluiten bij de uitstraling van
het theehuis. Wilt u eerst een kijkje nemen in het theehuis, dan bent u van
harte welkom!
Theehuis Bakker & Kuiper
Boeijengastrjitte 54 - GAUW
www.theehuisbakkerkuiper.nl
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Wat oars….!!! Nieuwe voorkant Doarpomropper!!!
De voorkant die we nu hebben draait al weer twee jaar mee. Als redactie
vonden we het wel weer eens tijd voor iets nieuws en u mag deze keer allemaal meedenken!!!
Wie bedenkt de mooiste, heftigste, inspirerendste, spannendste, fleurigste,
gezelligste voorkant? Of kiest u liever voor een rustige, strakke, functionele,
effectieve, duidelijke voorkant?
Er zijn een aantal regels;
-De tekst; ‘De Doarpsomropper fan Skearnegoutum’ komt er in elk geval op
-Het beeld wat u kiest moet affiniteit met Scharnegoutum hebben.
-Het mag een foto, maar ook een tekening zijn…
-Een prachtig beeld met complete opmaak is natuurlijk geweldig, maar je
mag ook een ruig idee inleveren als je digitale vermogens niet zo ver reiken.
-Digitaal aanleveren
Het aantal regels valt mee…wat valt er te winnen? Een paar jaar roem
en…..wordt vervolgd in het juni nummer.
De inzendingen graag voor 17 juni inleveren. Veel succes allemaal!
Met vriendelijke groeten, redactie Doarpsomropper

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand mei jarig.
03 mei Sander Cnossen
13 mei Tim Hammersma
06 mei Thomas van der Meeren
13 mei Jordi Uhe
09 mei Jessica Corbee
22 mei Silvia Hammersma
10 mei Lisanne Cnossen
23 mei Femke Bouwmeester
24 mei Mark Akkerman
29 mei Hylke van der Meer
25 mei Marlycke Strikwerda
31 mei Meike Kampen
26 mei Amy de Hoop
ddddddddddddddddddddddddddddddd
Er zijn van die mensen die altijd aan één stuk door aan het woord zijn,
die zijn : "vanzelfsprekend".
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Een geweldig leven
Een negentig jaar oude man zit op een bank in het
park te jammeren en te huilen als er een jongeman
passeert en hem vraagt wat er aan de hand is.
Door zijn tranen heen antwoordt de oude man: "Ik ben
verliefd op een vrouw van 25." "Maar wat is daar verkeerd aan?" vraagt de jongeman. Tussen het snikken door zegt de oude man: "Je begrijpt het niet. Iedere morgen voordat ze
naar haar werk gaat vrijen we. Als ze 's middags thuis komt om te eten vrijen we weer en maakt ze mijn favoriete eten klaar. Als ze half de middag
theepauze heeft komt ze vlug naar huis en vrijen we nog meer. Dan 's
avonds na het eten en heel de nacht door doen we niets dan vrijen..."
De man begint onbedaarlijk te huilen en is niet meer in staat om te spreken.
De jongeman legt een arm om zijn schouder en zegt: "Ik begrijp het niet.
Volgens mij hebt u een geweldige relatie. Waarom moet u dan zo huilen?"
De oude baas zegt door zijn tranen heen:"Ik ben vergeten waar ik woon."
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Ode aan de moeders!

Op een dag komt een man
thuis van zijn werk en het is
daar een echte ravage.
De kinderen nog in pyjama
zijn aan het spelen in de tuin.
Op het gazon rond het huis
liggen overal diepvriesmaaltijden en fruitsapkartons. Als hij
naar binnen gaat is het nog
erger!!! De afwas is niet gedaan, de eetkom van de hond
ligt omgekeerd met al het eten
ernaast.
Overal ligt er zand op de grond en op de tafel en stoelen. Het keukenraam
ligt op de grond in duizend stukken met een voetbal erbij. Overal in de living
liggen kleren en speelgoed.
Op dat moment begint de man toch in paniek te geraken denkend dat er iets
ergs met zijn vrouw gebeurd is. Hij loopt naar boven naar de slaapkamer en
daar vindt hij zijn vrouw nog in bed met een boek. Zij draait zich al lachend
om en zegt: "Dag schat, een leuke dag gehad?

25

41ste jiergong – nûmer 9

maaie 2010

Hij: "Maar wat is hier gebeurd?" Zij al lachend: "Weet je schat, elke dag als je
thuis komt vraag je mij wat ik gedaan heb die dag." "En dan zeg ik het huishouden gedaan en mij bezig gehouden met de kinderen." "Waarop jij dan
zegt: Is dat alles ???" "Wel vandaag heb ik eens niets gedaan !!!"
ddddddddddddddddddddddddddd

Frysk skriuwen leare?

Dat kin by de Afûk! By de begjinnerskursus, leargong A, giet it om de stavering en it skriuwen fan ienfâldige teksten. Wa’t mear fan de Fryske taal, de
skiednis en de literatuer witte wol, kin fierder mei leargong B en C. De measte kursussen duorje in hiel winterskoft mar der binne ek hiel nijsgjirrige koarte
(skriuw)kursussen. Jo wolle fuortendaliks oan ‘e slach? Dan is online Frysk
learen op www.edufrysk.nl wat foar jo. De earste moanne is fergees! Mear
ynformaasje fine jo op www.afuk.nl of yn ús kursusfolder dy’t jo telefoanysk
by ús oanfreegje kinne, 058-2343079.
No 10% koarting op it kursusjild by oanmelding foar 1 july 2010!

Fries leren verstaan, lezen en/of spreken?
Dat kan met een cursus van de Afûk! Voor de beginners is er de cursus Fries
verstaan en lezen. Heeft u die cursus al gevolgd of beheerst u die vaardigheden al goed, dan kunt u verder met de cursus Fries spreken. Wilt u het
Fries in korte tijd leren verstaan èn lezen èn spreken dan kunt u overwegen
een intensieve cursus te volgen. U wilt meteen aan de slag? Dan is online
Fries leren op www.edufrysk.nl iets voor u. De eerste maand is gratis! Meer
informatie over ons cursusaanbod vindt u op www.afuk.nl of in onze cursusfolder die u telefonisch bij ons op kunt vragen, tel. 058-2343070.
Nu 10% korting op het cursusgeld bij aanmelding voor 1 juli 2010!

Kerkdiensten mei
02 mei
09 mei
13 mei
16 mei
23 mei

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Ds. C. Nieboer, Beetserzwaag
Ds. S. Cnossen-Hoekzema
Ds. S. Ypma
Ds. Ypma
Ds. S. Ypma

30 mei

09.30 uur

Mevr. C. de Boer-Bergstra
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Zangdienst (2)
Pinksterfeest (dienst
Jong en oud (2)
Fryske tsjinst
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Vaste activiteiten Elim
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

dammen ; koor
biljartclub ; koor
korps ; 2x per maand shantykoor ; koersbal ; jeugdclub
biljartclub
1x per maand klaverjassen
2x per maand Disco

Elimagenda voor de maand april
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL

11
12
17
19
20
26
27
29

mei Anneke Meiners
mei Shantykoor ; Pastoraleraad
mei BHV ; Beleggersclub
mei Moderamen ; Algemeen Bestuur Elim
mei BHV
mei Shantykoor ; ZWO
mei BHV ; Dorpsbelang
mei Totaal concert korps
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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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