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Skarnepeople soap; milleniumloop,
over grenzen…
Fietst of loopt u wel eens voorbij de grenzen van Wymbritseradiel of Sneek?
Dan kan het zijn dat u een klein rood bordje ziet met witte letters waarop staat
dat wij een milleniumgemeente zijn, samen met nog een dikke honderd gemeenten in Nederland. Dat houdt in dat we hele hoogstaande doelen nastreven opgesteld door regeringsleiders van 189 landen.
1. In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen
2. In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar school
3. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten
4. In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
5. In 2015 sterven er minder vrouwen aan zwangerschap
6. In 2015 is de verspreiding van ziektes als malaria en aids gestopt
7. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
8. In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp
Ik weet dat ik op een feest in IJlst (Drylts oer de grins, 2000 nog wat, ik ben
twee keer op zo’n feest geweest) in dubio heb gestaan of ik deze doelstellingen zou ondertekenen of niet. Ik weet niet meer of ik nu getekend heb of niet,
omdat de doelstellingen wel ver over de grenzen van mijn geloofsvermogen
gingen….en als je zoiets tekent, vraagt dat om bepaalde actie…
Begin september kwam ik in de buurtsuper een collegadraver tegen; of ik ook
meedeed aan de milleniumloop? We moesten er beide nog even diep over na
denken…Dinsdag 7 september had ik resoluut besloten niet mee te doen. ’s
Avonds komt Gerrit Boorsma, de captain van Scharnegoutum langs en ik besluit impulsief toch mee te doen. (ik hou van verrassingen)
Ik loop twee keer in de week altijd gewoon helemaal voor mezelf, gewoon de
wind door je hoofd, alles wat er in zit even schudden. Om met de woorden van
Klaas Kroeze te spreken; “Running clears the mind” (Rinne verheldert it holtsje) en nu ga ik voor de hele wereld lopen, tenminste dat roepen die doelstellingen bij mij op. Gewoon over alle grenzen heen of tegen alle grenzen aan,
geen idee!
Het is de bedoeling dat we zelf wat sponsors regelen, hoor ik van Gerrit later
in de week. Hm, ik heb deze week net met de kankerbestrijdingsbus gelopen
en het lijkt me niet verstandig de buurt nog een keer langs, zoals sommige
milleniumlopers doen. Donderdag ga ik nog even trainen. Ineens heb ik een
goed plan. Iedereen die ik ontmoet vanaf donderdag 15.00 vraag ik om mij te
sponsoren. Het werkt!!! De Scharnegoutumploeg heeft € 820 opgehaald!!!
Heel erg bedankt als u hieraan bij hebt gedragen.
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Zaterdagmorgen vroeg begint het avontuur voor mij in de Fryskerbus, we volgen de route dwars door Wymbrits (Sneek hebben ze al gehad als ik instap)
en moedigen onze mensen onderweg aan. De volgende mensen uit Scharnegoutum hebben meegelopen; Jacques, Freerk, Tineke, Marco, Lucas, Pieter,
Gauke, Henrike, Yvonne, Marjet, Klaas, Johannes, Gerrit en Sybrig.
Ik mag in Blauwhuis van start, richting Oudega (W), maar dan moeten eerst
die anderen wel hun stukje hebben gelopen. En ik begin zowaar een beetje
nerveus en onrustig te worden, net als enkele andere stuiterballen in de bus.
Vantevoren al een banaan eten, flesje extran drinken, nog maar een banaan
van Marco, ook heel vlak van tevoren nog plassen, even rekken en strekken
(ze hebben geen Hege Syl in Blauwhuis)….Ik wil los!!! Jacques komt er al
aan, maar moet eerst nog naar Greonterp en weer terug. Gelukkig hoef ik dat
niet, ik hou niet van heen en weer stukjes. En dan mag ik! Mooi stukje, door
Westhem (kronkelweggetje) en dan de Skatting, recht stuk vlak voor Oudega
(W), tegenwind natuurlijk. Tien jaar lang elke schooldag gefietst, altijd tegenwind als we uit school kwamen en nu dus weer! Maar ik heb nu Marco op de
fiets voor me en die vertelt me wat er komt. Ik ben gek op tomtoms, hoewel ik
dit stukje kan dromen. Langs het zwembad Oan’e Brek, waar mijn jeugdzomers eindeloos waren, door het dorp zelf (wat na 20 jaar toch wel ietsje buiten
de oorspronkelijke grenzen gegroeid is), kerkje, haventje, dan horen we Gerrit
roepen, over de brug, richting camping en dan al die weilanden waar we als
kinderen grenzeloos dwaalden en speelden…
Oké, weer even naar de milleniumloop, Freerk neemt het van me over, van
Oudega naar Heeg, met ook een ‘heen en weer stuk’ naar Idzega en terug…wat neemt die man lange stappen… Zevenmijlsschoenen? Waar zou hij
die vandaan hebben? In Heeg neemt Klaas het van Freerk over. De bus komt
er achteraan gekacheld. We pikken hier en daar weer wat mensen op. Freerk
ook, die aan het uitlopen is en al bijna in Osingahuizen is…Henrike fietst met
Klaas mee en gaat op de brug van Osingahuizen staan en houdt de brugwachter aan de praat. Klaas kan eroverheen, (wat zou die voor schoenen aan
hebben?) de andere vier die hij ingehaald heeft dus niet…horen we later als
we aan het eind van de Hommerts Klaas weer aanmoedigen die naar Woudsend gaat en vervolgens weer terug moet naar IJlst.
En ineens is daar die cruciale vraag; “Waar is Jacques eigenlijk?” Niemand
die het weet…in Heeg waarschijnlijk nog, want hij fietste met Freerk en moest
stempelen, terwijl Freerk grenzeloos uitliep…Onze captain belt het thuisfront,
Mireille belooft Jacques mobiel te bellen en dat horen we een minuut later,
want Jacques’ mobiel ligt veilig in de bus…hilariteit alom en gelukkig zien we
dan Jacques bij een politiebusje (die doen ook mee)…nu blijkt dat een herhaalde ervaring. Jacques is dat jongetje op schoolreisje dat altijd kwijt is, maar
toch ook weer veilig door de politie wordt thuisgebracht…De captain probeert
de zaak te redden; “Wil je ook nog een mueslireep Jacques?”
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Nah goed, we lopen wel met alle busgangers de laatste twee kilometer en…..
komen als tweede aan op het feestterrein!!!
Wat een dag, één en al stromende energie; draven, fietsen, eten en nog meer
eten, sponsoren (geld is ook energie), organisatie (niet strak, maar heerlijk
flexibel). Wie nog meer getallen en feiten wil weten, (want al die energie
stroomt door) zie www.milleniumloop.nl onder deelnemers.
SYM. B
dddddddddddddddddddddddddddd

Wat eten wij vandaag?

Pasta met pesto.
4 teentjes knoflook
bosje basilicum
optioneel: gerookt spek en wat varkensvlees.
4 rijpe tomaten, een blikje gepelde tomaten kan ook.
60 gram amandelen
wat olijfolie
zout en peper
Keukenmachine.
Pasta, eventueel een los worstje en sla
Erg lekker, gezond en in principe vegetarisch.
Kruis de tomaten in en leg ze even in kokend water. Trek dan het velletje er
vanaf en vierendeel ze.
Alle ingrediënten kunnen samen in de keukenmachine en pureer ze tot een
egale saus.
Kook de pasta en roer de pesto er door heen. En dien meteen op.
IJsbergsla met slasaus en een klodder balsamico creme (xenos) is er lekker
bij. Mijn vechtgenoot krijgt er een Catalaans worstje bij. Hij eet graag vegetarisch, maar wel met een stukje vlees.
En dan bij nader inzien: een week later wilde ik het recept nog eens maken,
maar ineens bleken alle amandelen weg. Zo gek… Ik had nog wel wat gerookt
spek en een varkensfiletje in huis. Die heb ik (uit) gebakken en de pesto zonder amandelen erbij gedaan. Helemaal niet verkeerd. Vechtgenoot in en in gelukkig.
Bedankt voor de leuke reacties en tips.
Irene Eggink, eggink.i@planet.nl
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Wie, Wat, Waar?
WIE?
Gemma Miedema van de Langaerderdyk
WAT?
Gediplomeerd verloskundige, na 4 jaar studie
WAAR?
In Groningen, aan de Verloskunde Academie vlak bij het UMCG
WAAROM?
Uit verlangen naar een zelfstandig, medisch, met-mensen beroep. Ooit begonnen als VWOer die wilde loten voor Verloskunde, Geneeskunde en
desnoods Psychologie, en tussen de opleidingssteden Groningen en Maastricht.
EN TOEN?
Werd het haar eerste keus: Verloskunde.
Groeide ze van de ‘oohs en aahs’ van bij de eerste bevalling naar de rustige
blik van de deskundige: betrokken en medisch tegelijk.
Deed ze inmiddels bijna honderd bevallingen.
Liep ze ook stage in een Surinaams ziekenhuis, waar de hiërarchie nogal onNederlands streng was, en de vreugde om ieder pasgeboren kindje aanstekelijk uitbundig.
Werd ze met veel plezier waarneemster in verschillende praktijken, op dit
moment in Heerenveen.
Brak ze haar hand, en zit nu noodgedwongen een tijdje thuis – tot haar spijt.
EN VOORAL:
Waarderen de mensen haar kalmte: ‘Die jonge verloskundige die zo rustig is’.
Is elke bevalling een nieuw verhaal, waarbij ze er alles aan doet om een bijdrage te leveren aan een positieve herinnering voor beide ouders.
Gaat bevallen over leven, maar ook over dood.
Bekijkt ze met haar 22 jaar het leven nu in groter perspectief.
A.M.
Dorpsgenoten en vrienden,
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het meeleven tijdens
mijn ziekte,door het sturen van een kaart, bloemen een telefoontje of bezoek.
Het heeft ons heel goed gedaan. Nogmaals onze hartelijke dank.
met vriendelijke groet,
Janke en Andries Paulusma
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Elim klaverjascompetitie

Vrijdag 22 oktober.
De spelregels zijn ongewijzigd, er worden drie bomen gespeeld.
De aanvang is altijd om 20.00 uur.
De comm. Haite Schukken en Ids Wijnia
dddddddddddddddddddddddddddddd

Imke Meester : Meesterlijk werk

Aan de Ivige Leane 15 woont Imke Meester samen met haar vriend Jackie
Doeven. 2 honden en 1 poes en 5 (boom)kippen hebben er ook hun plekje.
Aan de zijkant van de woning is een ruimte ingericht als atelier. Hier wordt dagelijks gewerkt aan de schilderijen, sculpturen enz. Een deel van de ruimte is
ingericht als galerie. Imke heeft al aan grote exposities meegedaan. In het
voorjaar nog in Amsterdam op de internationale expositie imaginair realisme
en kort terug nog een in Duitsland. Ze exposeert dan schilderijen en beelden.
Bij binnenkomst in het atelier voel je een subtiele verandering. Er is veel lichtinval, de sfeer is ambachtelijk, er liggen mooie sfeervolle tegels over de vloer,
een houtkachel in het midden tegen de zijkant en een wierookstokje is aan het
smeulen. Om je heen allemaal mooie artistieke werken, soms op pilaartjes,
brons en marmer sculpturen, schilderijen op ezels en een tafeltje met een
beeldhouwwerk. En je kunt er niet omheen, er ligt veel gevoel in de werken,
het is gewoon mooi!!
En zo vertelt Imke dat ze van jongs af aan, al vanaf dat ze een potlood vasthield, al wist dat ze er iets mee wou doen. Op de lagere school had ze het al
over de kunstacademie. Maar dat is het uiteindelijk toch niet geworden. En
vertelt Imke: Omdat ik graag naar de kunstacademie wilde heb ik de Havo gedaan. Toen ik 16 was, was ik klaar en ging met het werk van het vak tekenen
naar de kunstacademie (ik had geen idee dat je veel meer verschillende onderdelen moest inleveren). Ook was me niet bekend dat je je eigenlijk bij alle
kunstacademies moest inschrijven voor een kans. Ze vonden me te jong en ik
had te weinig materiaal bij me. Om toch in het nieuwe schooljaar aan een opleiding te beginnen viel de keuze op de mode- en kledingopleiding en deze
heb ik afgerond. Het ontwerpen, de naaitechnieken en de vestigingspapieren
heb ik hier gehaald. Daarna koos ik voor werk in de presentatiekant van de
mode. De illustratieve kant dat leek me wel wat, maar ik kwam bij reclamebureaus en ze konden zich er wel in vinden, maar adviseerden me om eerst
maar academie diploma’s te halen. Op dat moment had ik daar geen zin in en
ben ik assistent bedrijfsleidster/verkoopster geworden in een modewinkel en

6

42ste jiergong – nûmer 2

oktober 2010

daarna visual merchandiser d.w.z. etaleren/winkelinrichting verzorgen.(Naast
mijn werk ben ik toch 's avonds de kunstacademie gaan doen; ik kon het eerste jaar overslaan en starten in het tweede, maar ik had een totaal andere
verwachting van de opleiding.
Jammer genoeg werd er niet geschoold in de ambachtelijke kant van het vak.
Ik ben er gedesillusioneerd mee gestopt. Na een paar jaar begon het te wrikken en ben ik minder gaan werken om wat meer creatief bezig te zijn.
Toen kreeg ik een ongeluk met de motor. Op een kruising kreeg ik geen voorrang en mijn been is aan poeier gereden. Met veel operaties en 3 jaar revalidatie ben ik daar weer bovenop gekomen. Tijdens het revalideren ben ik door
mijn broer Jeroen gevraagd om special paint (een airbrushtechniek) aan te
brengen op tanks van motors en/of helmen. Jeroen had een goed argument:
‘Achter de geraniums zitten kan altijd nog wel’.Ik had het nog nooit gedaan
maar 2 weken later werd ik al op een beurs neergezet om ‘special paint’ te
demonstreren. Het ging allemaal wel erg snel maar het heeft me wel weer de
goede richting opgeduwd. Daarna kreeg ik werk bij een steenhouwerij als
ontwerpster en voor graveerwerk. In die tijd kwam ik via de steenhouwerij in
contact met Atelier Het Ooste in Koudum. Mijn baas vroeg of ik ook zou kunnen beeldhouwen en wilde er wel een cursus aan spenderen. Daar is de liefde
voor steen ontstaan. Namens de steenhouwerij heb ik een ontwerp gemaakt
voor de Floriade, beeldhouwtechniek in combinatie met een gravure. Dit was
in de periode dat er meer aandacht was voor doodgeboren kindjes die nu ook
een plekje kregen op de begraafplaats. Na de Floriade is het tentoongesteld
bij het Ooste; zij startte destijds met workshops rouwverwerking. Het ontwerp
heeft toen nog in de krant gestaan. Na een aantal jaren ben ik in overleg met
het bedrijf minder gaan werken om in deeltijd toch meer mijn eigen onderneming te gaan opstarten, zodat ik m'n creatieve ei kwijt kon. Gaandeweg heb ik
het werken in loondienst afgebouwd en werk ik nu al weer een aantal jaren als
zelfstandig beeldend kunstenaar.
Naast allerlei tekenwerk kreeg ik een opdracht voor een muurschildering: Bob
Marley, zee en ondergaande zon. Dat was prima geslaagd en zo kwam er een
periode van muurschilderingen.
Maar het mooiste is toch wel het werken met graniet of marmer.
Als je aan het werk bent, zoals flexen in graniet, dan ben je totaal gefocust op
je werk. Op dat moment is het een vies klusje, alles is onder het stof, maar het
is ook de magie van het materiaal. Op het moment ben ik bezig met een kinderportretje in marmer. Ik heb eerst het portret in klei gemaakt op ware grootte. Dan ga ik los met flexen, hakken en vijlen met diamant gereedschap (want
het is hard materiaal). Aan het eind ga je polijsten. Ook maak ik gravures op
graniet. Eerst teken ik het een beetje uit met wasko en daarna werk ik het uit.
Vaak gaat het om grafwerk, dat is pittig maar ook dankbaar werk. Het mooie
aan werken met hard materiaal is dat je iets maakt wat heel lang blijft en geen
last heeft van het weer. Over duizend jaar kan iemand het nog terug vinden
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en dat maakt het bijzonder.
De schilderijen zijn ook heel bijzonder, in alles zit gevoel, gevoel wat Imke er
in heeft gelegd.
Haar inspiratie krijgt ze overal vandaan. Een schilderij, een kathedraal waar
water binnen stroomt, geeft haar kijk op de dogma's van de religie weer: de
starheid ervan. Het water dat binnenstroomt, symboliseert een verandering
van visie. En zo hebben vele schilderijen een betekenis en iedereen ziet er
weer iets anders in.
Ook portretschilderijen maakt Imke. Dan heeft ze vaak een voorbeeldfoto en
meerdere foto’s ernaast om een betere indruk te krijgen en als het kan leert ze
b.v. de kinderen ook kennen.
De schilderijen zijn zo pakkend en herkenbaar. Maar ook zijn er bronzen
beelden in het atelier. Hiervoor maakt ze eerst een wasmodel. Op dit moment
maakt ze een paar handen met 1 kinderhandje in het midden. Een bal van
piepschuim wordt omkleed met zwarte warm gemaakte was en daarop worden de handen gevormd. Het wasmodel gaat naar de bronsgieter. Deze
maakt eventueel een siliconenmal afhankelijk van de oplage Het brons wordt
gegoten volgens de "cire perdu" (de verloren was) methode. Imke kan het dan
weer ophalen en nog bijwerken tot het een mooi geheel wordt. Zo heeft ze
ook een mooi beeldje staan van brons met de benaming: Holland. Het is een
vrouw die de elementen trotseert. Ze staat met wapperende haren te kijken
over zee. Het symboliseert de strijd van de Lage landen tegen het water.
Imke wordt geïnspireerd door de Nederlandse geschiedenis, maar ook mooie
luchten en zonsondergangen of documentaires kunnen inspirerend zijn. Vaak
is ze met meerdere dingen tegelijk aan de slag. De afwisseling is leuk en je
kunt dan licht en zwaar werk afwisselen. De werken die geëxposeerd zijn in
Amsterdam zijn ook terug te vinden in een boek: Dreamscapes 2010. Dit boek
is wereldwijd gedistribueerd en hierdoor krijgt ze zo nu en dan interesse uit
het buitenland. Zo was er al een Italiaans galerie geïnteresseerd en kort geleden heeft ze een reactie ontvangen van een Amerikaanse schrijfster met wie
ze nu contacten heeft. Dat zijn bijzondere momenten.
Imke is een veelzijdig kunstenares en het is ontzettend interessant om eens
haar atelier te bezoeken. Boeiende werken, bijzonder, met overal een verhaal
erbij. En het leuke is dat ze steeds met nieuwe inspiratie en met nieuwe materialen werkt. En als ze iets maakt wat niet in opdracht is, is het voor haar ook
vaak een verrassing wat het wordt of waar ze door geinspireerd is.
Het atelier is elke laatste zondag van de maand open van 12:00 tot 17:00 uur,
verder alleen op afspraak. Eenmaal per jaar is er een expositie.
Neem ook eens een kijkje op www.atelierimkemeester.com,
Mobiel: 06-25443914 Mail: info@atelierimkemeester.com
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Koninklijke Nederlandse Vereniging

Eerste Hulp Bij Ongelukken.
1. Opleidingscursus E.H.B.O.incl. Hartreanimatie + AED training (defibrillator)
Deze cursus kan gevolgd worden in 12 avonden + examen.
Kosten € 150,00 of
Spoedcursus
2 zaterdagen (van 8.30 uur tot 16.30 uur) + 1 avond examen.
Kosten : € 150,00
Hier is veel aandacht voor de praktijk. De theorie wordt kort behandeld.
2. Eerste hulp aan kinderen met officieel certificaat voor gastouders
Deze cursus wordt gegeven in vier avonden. Kosten: € 90,00
In de basisschool Op ‘e Hichte te Scharnegoutum.
Instructeur: Berber Velthuis
Wilt u deelnemen aan één van deze cursussen, vraag dan vrijblijvend informatie bij het bestuur van de EHBO vereniging :
Berber Velthuis: Tel: 414174
Martha Hoekstra Tel: 422279
Gré Broersma
Tel: 416109
Symon Cnossen Tel: 419956
ddddddddddddddddddddddddddd

Voor iedereen met een E.H.B.O diploma,
die herhalingslessen moet volgen.

U heeft een E.H.B.O. diploma en u moet dit jaar ook weer herhalingslessen volgen. U was gewend om dit in Sneek of elders te
doen.Maar ook in Scharnegoutum is een vereniging, die nog wel een aantal
leden er bij kan hebben. Wat hebben wij te bieden: een kleine vereniging, dus
individuele aandacht, gezelligheid. Er worden 5 herhalingslessen aangeboden.( Inclusief reanimatie+ AED) .
Onze E.H.B.O. vereniging start weer met de herhalingslessen op 22 september 2010. De lessen worden gegeven door Berber Velthuis. De avonden worden gehouden in de basisschool op ‘e Hichte, Legedyk 43.
Kosten voor deze herhalingslessen zijn € 37,50 (inclusief koffie).
Wilt u zich opgeven of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij de bestuursleden : Berber Velthuis tel: 414174, Symen Cnossen tel: 419956, Gré
Broersma tel: 416109, Martha Hoekstra tel: 422279
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Eindelijk we gaan weer beginnen
Houd je van knutselen en gezelligheid
dan is dit wat voor jou!!!!!
Iedereen uit groep 5 en 6 is welkom.
Vorig jaar hebben we veel geknutseld o.a.
Een placemat, snoeppotjes, tractatieknutsels, natuurlijk dingen voor kerst en
halloween en een iglo van suikerklontjes.
Ben je benieuwd wat we dit jaar gaan doen, kom dan eens kijken.
Aan het eind van het seizoen gaan we altijd een middag naar.....verrassing!!!!
Waar?
Wanneer?
Prijs?

Elim, de doktersingang
Woensdag 6 oktober om 13.30 – 15.00 (om de week, de data
krijg je mee )
€ 1,50

Wij hebben er weer heel veel zin in.

Tot woensdag 6 oktober.
Korrie en Piri
dddddddddddddddddddddddddd

Wist u dat…….

Er meer mogelijkheden in uw dorpshuis zijn dan u denkt.
En dat er leuke feestjes georganiseerd kunnen worden?
U een gezellige bovenzaal kunt huren en met gevulde koelkast en biertap er
een leuke avond van kunt maken en bediening dan niet nodig is?
Er veel geregeld kan worden om het feest compleet te maken?
b.v. Bourgondisch buffet, Oudhollandse spelletjes, sweetsixteenfeest, karaoke-avonden, abraham/sara party’s, klassefeesten enz…..
U gerust contact op kunt nemen met Henk Westerhof Tel: 413836
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Mjuksje
Het leven is eigenlijk helemaal niet kort, het is de tijd die zo vlug voorbijgaat.
Dit kwam ik kort terug tegen in een boekje. Er zit een kern van waarheid in.
Voor ik het wist,was de zomer alweer voorbij en zitten we al in het ‘rûzige
waar’. (heeft ook z’n charmes). Maar als je terugkijkt op je leven heb je al een
heel stukje geschiedenis te pakken.
Een tijd terug sprak ik met een oudere mevrouw die bijna 100 jaar werd. Ze
e
vertelde me dat ze het 1 vliegtuig over hun dorp had zien vliegen. Het hele
dorp liep uit, het was een mirakel. Deze mevrouw had al een eeuw meegemaakt. Maar ook zij vond dat de tijd snel ging en kon niet begrijpen dat ze al
100 jaar werd. Tijd vliegt…
Ik kwam een rare spreuk tegen: Het is met het leven net als met je neus: je
moet eruit halen wat er in zit. (jakkie) En gelijk erachter stond: Het voordeel
van ouder worden is dat je neus groter wordt. Tsja….gelukkig is het maar een
spreuk. Maar een ding is zeker: de toekomst is onvoorspelbaar, daarom kun
je je toekomst maar beter zelf maken. En omdat er ook een spreuk is: een dag
niet gelachen is een dag niet geleefd, slingeren we er even een paar moppen
tegen aan.
Een man achter het loket vraagt aan de vrouw voor het loket: ‘kunt u zich
identificeren?’De vrouw haalt een spiegeltje uit haar handtas, kijkt er een tijdje
in en zeg: “Ja, ik ben het!”.
Even een oppepper:
‘Dit liket dôchs nearne nei, prottelt Bouwe tsjin de klokmakker. 14 dagen lyn
ha je myn horloazje noch makke en jo joegen mij sels in libbenslange
garânsje en no stiet it wer stil!
‘Tsja,’seit de klokmakker, mar jo hiene ris sjen moatten hoe min jo der doe
útseagen.
En in romantyske as tôch net?:’ Ik ha de hiele dei oan dy tocht,’ seit Thys.
‘Goh, wat in lekkere tút wie dat! Wist it noch? It duorre en duorre…. ‘ Fansels
wit ik it noch’ seit Tjitske mei in reade kaam. Mar hoe komst der no yn ien kear
sa by? No gewoan’ seit Thys. ‘Ik ha myn nije kroan ferlern en doe tocht ik,
datsto dy miskien wol fûn hiest yn é mûle.
Ruurd is yn ‘e peno-pauze en Lies wit suver net wat se der mei oan moat.
Ruurd fynt alles ferfelend, syn freonen sjogge him leauwer net mear en wat
syn frou ek betinkt, Ruurd fynt alles: Niks Op it lêst freget se mar advys oan
de dokter en dy seit fan: nim him marris mei nei it sirkus. It is in prachtich
circus en yn it programma sit in ‘wereldnummer’: een clown aan een vleugel
zal uit het kanon worden afgeschoten en tijdens zijn luchtreis een
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klassieknummer spelen. Een sensationele act….Lies is ervan overtuigd dat
Ruurd hier ook reuze enthousiast over zal zijn, want hij is altijd een groot liefhebber van pianomuziek geweest.
En der sitte se, yn de circustent. Het hoofdnummer wordt aangekondigd. Het
orkest zwijgt…
Er klinkt tromgeroffel…. Eerst zachtjes, maar dan almaar harder en harder…
en ka- boem!
De clown en de vleugel zweven door de lucht. En terwijl ze een dubbele salto
maken, speelt de clown een gedeelte uit het eerste pianoconcert van
Mussorgsky… Het publiek gaat volledig uit de bol. Dol enthousiast buigt Lies
zich naar Ruurd en vraagt: ‘geweldig , niet?’ ‘waardeloos!’ mompelt Ruurd.
‘Haalt het niet bij Horowitz.’
Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven
Sytse Vliegen
dddddddddddddddddddddddddd

Passage
Scharnegoutum oktober

21 oktober 2010
Familie-opstellingen. Een therapeutische behandelmethode die meer lijkt op een levenskijk die 'lagen van de ziel' wil bloot
leggen dan een therapie.
Lezing door mevr. Anneke Meiners, Scharnegoutum
dddddddddddddddddddddddddd

Grote meerderheid gemeenteraad:
DORPSHUIS OP HUIDIGE LOCATIE SCHOOL
Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft op 6 juli jl. het
college van B & W van Wymbritseradiel opgedragen om met een financieel dekkingsplan te komen voor realisatie van een dorpshuis in Scharnegoutum op de huidige locatie van school aan de Legedyk. Een hierover door het CDA, FNP, Gemeentebelangen en Christen Unie gezamenlijk ingediende motie werd aangenomen met alleen de P.v.d.A tegen. Het
college van B & W heeft op 6 juli jl. ook aangegeven betreffende motie
uit te zullen voeren.
Uiteraard zal het financiële dekkingsplan voor realisatie van ons dorpshuis op
de huidige locatie school nog moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De verwachting is dat het college op zeer korte termijn hierover met
een voorstel naar de raad zal komen, overeenkomstig de opdracht van de ingediende motie.
We hebben er alle vertrouwen in dat een en ander gaat lukken.
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Voorgaande betekent dat het vrijwel zeker is dat we in ons dorp een nieuw
dorpshuis gaan krijgen op de huidige locatie school. Uiteraard zal het er morgen nog niet staan, immers eerst moet de nieuwe school klaar zijn alvorens er
begonnen kan worden met verdere uitvoering.
Het zal duidelijk zijn dat we erg content zijn met het feit dat het kunnen behouden van een dorpshuis met perspectief in de breedste zin van het woord
nu zeer waarschijnlijk toch mogelijk gaat worden.
Het betekent dat het totaalplan “De Variant 100 % gedragen “ zoals dat door
Scharnegoutum in november vorig jaar is gepresenteerd in Elim en aan de
gemeente is voorgesteld, in zijn geheel kan worden uitgevoerd.
Voorgaande is mogelijk geworden door de brede steun van u als inwoners
van Scharnegoutum en omstreken, alsmede die van de betrokken verenigingen. De grote opkomst op de informatiebijeenkomsten in de afgelopen periode, de inzet van vrijwilligers, uw ondersteuning van de in juni jl. gehouden
handtekening enz. heeft er toe bijgedragen dat de meerderheid van de gemeenteraad is overtuigd van het nut en de noodzaak van ons totaalplan. Geweldig en hartstikke bedankt voor ieders inzet tot nu toe.
Ook de politieke partijen die ons plan ondersteunen willen we ook langs deze
weg alvast bedanken. Het is goed om te ervaren dat constructief overleg
heeft geleid tot een plan, met perspectief voor de toekomst, dat breed wordt
gedragen door bevolking en politiek samen.
Zodra het financiële dekkingsplan door de raad is goedgekeurd en er dus definitief zekerheid is, kunnen we verdere plannen voor uitvoering gaan ontwikkelen.
We hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over de verdere ontwikkelingen en plannen.
Namens de besturen
Sietse Holtrop
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Vakantie/Thuiskomst

Wie:
Waarheen:

Jackie Doeven en Imke Meester Yvige Leane 15
Dit jaar nog geen vakantie gehad. We hadden het druk en
hebben doorgewerkt. Misschien gaan we dit najaar nog een
weekje. Maar we hebben hier ook zo’n mooi plekje, aan het
eind v.d. middag even heerlijk in de tuin zitten, dus eigenlijk
hebben we al vakantie. We zijn al in veel landen geweest,
zoals in Nepal en Zuid- Afrika.
We houden van rugzakreizen en dan de omgeving ontdekken.
We gaan liever niet naar megatoeristische gebieden, maar
nemen liever een kijkje bij de mensen thuis. Sinds we hier
wonen is de behoefte om te reizen er niet zo meer. In onze
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tuin hebben we een paadje, dat noemen we het Nepalpaadje
en in de tuin is een hoekje met bloemen:’ het Thailandhoekje’,
in de vijver is een Nijlpaard en zo komt Afrika terug. Maar als
we dan op vakantie gaan, gaan we het liefst door de ongerep
te natuur trekken. Zo zijn we in Nepal geweest, daar was veel
houtkap t.b.v. Amerikaanse bedrijven. De bevolking wilde er
tegen ingaan maar dat kostte veel geld.
Er was een Belg, die voorheen advocaat was geweest en nu
getrouwd was met een Indiaanse en deze had een ecotrip bedacht. Je betaalt een behoorlijk bedrag en dan mag je een of
twee weken bij ze wonen en je leeft met ze samen. De opbrengst gebruiken ze om hun leefgebied te behouden. En
dan heb ik zoiets van o.k. je bent toerist, maar je strijd tegen
die bedrijven die over hen heen walsen. Op deze reizen slaap
je op een matje en loop je overdag stukken door het oerwoud.
Je bent dan midden in het regenwoud, ziet nog een Inca- en
Maja nederzetting. Niet toeristisch, maar wel origineel, nog
puur en daardoor voor ons specialer, bijzonder.
Dat zijn reizen die wij mooi vinden.
qqqqqq
Wie:
Floris en Jet Visser Fleardyk 29
Waarheen:
per auto en caravan naar Kroatië.
Hoogtepunt:
Alles is mooi, we hebben mooi weer gehad, leuke plaatsjes en
ook watervallen bekeken en we zijn in drie- en een halve
week overal naar toe geweest, overal even gekeken.
Vaak stonden we 3 nachten op 1 plekje, even in de omgeving
rondkijken en daarna gingen we weer verder. We reizen wel
vaker, maar waren nog niet eerder in Kroatië geweest. Jet
vindt het ook altijd fijn om weer thuis te komen.
Dieptepunt:
De minsken binne net sa freonlik. Krekt as sieten se nog wat
ûnder it plak.
Spreuk:
Geniet heden, het is later dan je denkt. Dit stimuleert om met
vakantie te gaan, daar kunnen we van genieten.
qqqqqq
Wie:
Jan en Geertje van Waarden en kinderen Robby ( 11 jr) en
Demi (6 jr) Lange Achte 18
Waarheen:
Camping Gulpenberg in Gulpen, Limburg.
We hadden er een tent gehuurd. Het was erg leuk, een succes.
Leuk zwembad, Animatie Aartje Twinkel, een mooi uitzicht
want het was een panorama-Camping (terrassen-camping).
Hoogtepunt:
We waren met vrienden en zij hadden ook 2 kinderen mee en
samen op vakantie gaan was erg gezellig. ‘s Avonds even
borrelen, ‘s morgens gezellig koffiedrinken. En de kinderen
konden ook prima met elkaar opschieten
Erg mooi waren onder meer het drielandenpunt, vooral het uit-
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zicht vanaf de uitkijktoren (deze was wel erg hoog, durfde er
amper te lopen), het uitstapje naar Duitsland en Valkenburg
en gezellig ergens even een hapje eten is voor ons ook altijd
bijzonder, ook voor de kinderen.
Dieptepunt:
Het was wel mooi weer, maar niet erg zonnig! Het was wel
droog. We gaan niet weer een tent huren, het was verder prima maar er was geen w.c./douche en je moest toch wel een
stukje lopen voordat je bij deze was en dan was er vaak nog
een wachtrij. We gaan de volgende x weer voor een
stacaravan.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Gymnastiekvereniging SSS
gaat haar vijftigste jaar in!

De gymnastiekvereniging van Scharnegoutum gaat haar
vijftigste jaar in. Dat gaat in het voorjaar van 2011 gevierd
worden. Het bestuur is bezig met de voorbereidingen en op
zoek naar oude foto’s en turnpakjes. Het materiaal zal tijdens de viering tentoongesteld worden. Als u nog oude materialen heeft dan vragen wij u dat ter
beschikking te stellen. U kunt het materiaal inleveren in de gymzaal tijdens de
gymlessen op maandag (niet in de schoolvakanties) tussen 15.15 uur en
19.30 uur. Graag voorzien van naam en adres. Wij hopen op veel spullen dus:
Duik allen in de oude doos!
Om het jubileumjaar te vieren nodigen wij alle kinderen van Scharnegoutum
uit om een aantal proeflessen bij te wonen. Iedereen die belangstelling heeft
om een uurtje in de week heerlijk te gymmen is van harte welkom!
Gymtijden:

peuters +groep 1 en 2
groep 3 en 4
groep 5 en 6
vanaf groep 7

- 15.30 tot 16.30 uur
- 16.30 tot 17.30 uur
- 17.30 tot 18.30 uur
- 18.30 tot 19.30 uur.

Oud papier: zaterdag
2 oktober
15
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Vanuit het scheepsjournaal.
Mededeling vooraf: Een optreden bij Sail 2010 is niet doorgegaan. Ruim twee jaar heeft onze naam bij de organisatie
in de boeken gestaan. En zelfs de in shantykringen bekende tante Johanna uit Amsterdam heeft dit niet kunnen regelen voor ons. Helaas het zij zo!
Romantische markt Joure;
Een geweldige plaats voor een feestje. Veel publiek en gezellige mensen, die
met vele duizenden deze markt bezochten. En dat is wat wij als shantykoor
ervaren als schitterend. De busreis was ook al goed verzorgd met een leuke
vrouwelijke chauffeur. En waar komen we dan? Precies op het bekende D.E.plein. Dhr. Kuindersma en vriend Terra heetten ons voor de zesde keer welkom. Deze heren vormen in de Midstraat een speciaal gelegenheidsteam. Er
is zelfs kortgeleden een reis naar New York geweest. Er is namelijk voor beide heren een speciale hoed met dubbele bodem en tevens kogelvrij gemaakt.
Zeer goed herkenbaar. Nu dus, maar vroeger ook al, we noemen de tijd van
de Jouster Merke, Boerenbruiloft, en de mooie café’s met muziek van Gerard
Joets Wiersma, o.l.v. Kuidersma e.a. Bij het optreden wordt de dirigent Duracell gevraagd, om even zijn rust te nemen. Een bijzondere vrouw uit het publiek komt spontaan naar voren als dirigent. Volgens voorzitter Ratelband, die
deze avond weer buitengewoon goed in vorm was, was dit een zeer uniek
moment. Dit, zo sprak hij, veel van deze mannen zien hun eigen vrouw soms
niet staan. Maar deze avond is alles anders, alle ogen zijn gericht op de nieuwe dirigent. Dan volgt een kort gesprek tussen Kuindersma en iemand van
ons koor. Ja weet wat het is, ik heb ook een vrouw thuis, die lijkt wel wat op
jou, ook zo druk. En daarom doe ik wel eens een oor dicht. Vandaar dat ik ook
naar New York ben geweest. En voor vandaag de hele dag, de markt op ga,
je bent er even uit, jij zeker ook? Mooi verhaal. Het was wel weer een geweldige avond, met veel publiek en applaus.
Tenslotte nemen we even de tijd voor het bekende drankje voor het klankje.
En er was tevens een verzoek van komen jullie volgende week weer bij het
Shantyfestival? Dat doen we even niet. Wel is er weer op uitdrukkelijk verzoek
van Kuindersma een uitnodiging 2011 te Joure. We komen graag.
Receptie optreden:
Bij de receptie van de familie Nieuwenhuis. Deze mensen waren namelijk 40
jaar getrouwd. Er kwam via de telex bericht binnen met als boodschap: Kunnen jullie a.s. zondagmiddag ons even verrassen met een optreden? We zijn
aan boord van de fa. Van Dijk te Lemmer. Ja weet je, dan komen wij natuurlijk
graag even langs. Commandant Ratelband was reeds voorzien van enige informatie rond dit bruidspaar om hen even toe te spreken. Nou hier was niks
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mis mee. Het was gewoon raak, alles kwam weer op zijn plaats. Het werd een
spontaan optreden met wederom een hoog meezing gehalte.
Shantyfeest Akkrum.
Het is weer een prettig feest geworden betreffende dit gebeuren. Alweer voor
de twaalfde keer. En dan met het optreden van tien shantykoren. Ook de organisatie is altijd prima verzorgd. De weergoden zijn ons zelfs deze dag goed
gezind, zodat er eigenlijk niks meer fout kan gaan. En ook hier geweldig veel
publiek met vele bekende shantymannen met mooie muziek. Deze middag
zijn er drie optredens voor ons gepland. Bij het slotoptreden, gezamenlijk met
vijf koren, is onze dirigent Duracell uitgenodigd om dit tot een goed einde te
brengen. Het publiek bestaat uit vele honderden mensen die op de banken
staan. Bloody Mary en Mijn Sarie Marijs waren er ook.
Ook een stukje traditie en heel bijzonder is, alleen in Akkrum na afloop, een
gezamenlijke maaltijd in de vorm van een Captains Dinner. Met al deze mensen eten en drinken is toch heel bijzonder. En dan ondertussen denk je hoe
het vroeger aan boord was. Allemaal heel eenvoudig. Met scheepsbeschuit en
een slok levertraan en daarna een stevige pruimtabak.
Ondertussen begint de muziek weer te spelen. De derde helft gaat beginnen
met vrolijke muziek op deze prachtige gezellige receptie. Alle mannen en
vrouwen die willen zingen, zingen het hoogste lied in café De Cleef. Mooi
sfeertje hoor. Tenslotte, na afloop van dit feest, nog een advies van de heren
Anker en Anker. Als je gaat, of wilt scheiden binnenkort, zij dit wel voor je willen regelen. Het gebeurt vaak dat je vrouw gaat en je de hond mag houden!
Daarna was het over en sluiten, bedankt en tot een volgende keer graag.
Optreden bij shantyman G. Bos.
Al vanaf de oprichting, nu 12,5 jaar verder is Geart al lid van shantykoor “De
Brûskoppen”. Hij heeft dan ook al menig shantyoptreden in deze jaren meegemaakt. Deze man is nu met groot verlof gegaan, m.a.w. met een welverdiend pensioen. We hebben dan ook Geart en Joukje te Gaastmeer een
staande ovatie gebracht. Namens bestuur en de bemanning, het ga je goed
en nog veel zangplezier gewenst bij ons shantykoor.
Tot zover het verslag van de verschillende reizen rondom ons shantykoor.
Het bestuur en de vaste bemanning van MS “Hoop Doet Leven”.
ddddddddddddddddddddddddddddd
Een kind komt thuis van zijn eerste dag op school. Zijn moeder vraagt:
"En, wat heb je vandaag geleerd?"
Het kind antwoordt:
"Niet genoeg, want ik moet er morgen weer naartoe."
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Koarte kursus Frysk skriuwen
yn Skearnegoutum
Onlangs trof ik de voorzitter van de Afûk. We wisselden even van gedachten
over de Friese taal. We waren het snel eens dat Fries een mooie taal is. Om
het verhaal kort te houden kwamen we op het organiseren van een korte cursus Fries schrijven. Er zijn bij ons in dorp vast wel mensen die zo’n cursus willen volgen. Uiteraard zijn geïnteresseerden van buiten de dorpsgrenzen ook
welkom.
Via Corrie van der Veen van de Afûk kreeg ik de volgende tekst toegespeeld.
Die Corrie is blijkbaar eentje van aanpakken. Ze wil 21 oktober al van start! Uit
betrouwbare bron weet ik dat de cursus ook (bijvoorbeeld) in januari kan beginnen. Per slot van rekening komt zo’n cursusaanbod nu aanwaaien terwijl
voor veel mensen de gebruikelijke zaken al weer lopen.
Desalniettemin vind ik dat we dit seizoen 8 gaatjes moeten kunnen vinden om
de cursus te laten doorgaan.
Hier haar tekst:
Hoe skriuwe jo in briefke, kaartsje of in e-mail yn it Frysk?
Hoe skriuwe jo in stikje yn it Frysk yn de doarpskrante?
Wat binne ek mar wer de staveringsregels?
Dat kinne jo leare yn in koarte kursus Frysk skriuwen fan de Afûk. Yn acht
lessen fan twa oeren wurdt oandacht bestege oan de wichtichste staveringsregels yn it Frysk en it tapassen dêrfan yn ienfâldige teksten. Hâld der rekken
mei dat jo ek tiid ynromje foar it meitsjen fan húswurk.
Fan oktober ôf organisearret de Afûk yn Skearnegoutum yn gearwurking mei
pleatslik belang en doarpshûs Elim sa’n kursus yn Skearnegoutum.
Startdatum:
Tiid:
Kursusjild:
Learmiddels:
frysk.nl).

tongersdei 21 oktober 2010, der wurdt om ’e wike lesjûn
19.30 oere – 21.30 oere
€ 48,50 de persoan
± € 21,00 de persoan (ynkl. fergees abonnemint op edu-

Belangstelling?
Nim dan uterlik 10 oktober kontakt op mei de Afûk, tel. 058-2343079, maile kin
ek: ynfo@afuk.nl.
De kursus giet troch as der minimaal acht dielnimmers binne.
Vriendelijke groet,
Joe Hania, jphania@hotmail.com
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Donateursconcert
Zaterdag 6 november 2010 organiseert Muziekvereniging
Excelsior haar jaarlijkse donateursconcert om 20.00 uur in de
Martenstsjerke in Scharnegoutum. We laten een licht programma horen met o.a. jazz-muziek, met medewerking van
het gelegenheidstrio zangeres Klaske Kamstra, Siebold
Kamstra (oud-lid en drummer) en gitarist Rob Elfrink.
Entree: donateurs: € 5,--, anderen € 7,50, kinderen tot 12 jaar gratis.
Komt allen!!!!

Opbrengst collecte voor de Maag Lever Darm Stichting
De collectie voor de Maag Lever Darm Stichting, welke in de week van 14
t/m 19 juni 2010 in Scharnegoutum gehouden is,heeft het mooie bedrag
van
€ 593,02 opgebracht.
Hierbij wil ik de collectanten en de gevers, die aan de opbrengst van deze
collecte hebben bijgedragen, hartelijk bedanken.
Namens de Maag Lever Darm Stichting
Aukje Deinum

Ik, redactie Doarpsomropper
geef het balletje, door aan
Reindert Oosterbaan.
Mijn naam is Reindert Oosterbaan en ik woon samen met Wilma en onze
kinderen Klaas Jan, Iris, Frans en Ruurd aan de Koarte Achte nummer 8. Afgelopen week kreeg ik van de redactie van de Doarpsomropper de vraag om
een stukje te schrijven voor het nieuwe item “ik geeft het balletje door”. De reden hiervoor was dat ik samen met Gemma Miedema het pearke-nachtkaatsen heb gewonnen. En wie kaatst kan de bal verwachten, dus werd ik benaderd.
Op mijn achtste ben ik begonnen met kaatsen in mijn geboortedorp Achlum.
En ieder jaar heb ik in april weer zin om een balletje te gaan slaan. Ik hoop dit
nog heel veel jaren te kunnen blijven doen. Bij onze kaatsvereniging “De Lytse
Stuit” zijn namelijk zelfs een aantal 60 plussers nog zeer actief. In de zomer
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op maandagavond is er competitiekaatsen waaraan gemiddeld 40 mensen
van jong tot oud meedoen. Er zouden nog wel wat meer vrouwelijke leden van
onze kaastvereniging op maandagavond het veld kunnen betreden. Dit verhoogt namelijk de sfeer en trekt over het algemeen ook wat meer publiek!
Als na de wedstrijden het veld is opgeruimd en de kaatsballen zijn opgeborgen, gaan wij verder in de kantine met de bitterballen. Deze bitterballen worden gesponsord door onze plaatselijk kaatsende makelaar. Tot in de kleine
uurtjes is het dan erg gezellig en worden de wedstrijden die binnen en buiten
ons dorp zijn gespeeld geëvalueerd……
De jaarlijkse hoogtepunten van het Friese kaatsen zijn de PC in Franeker en
de Freule in Wommels. De Freule is een wedstrijd waar de beste jongens van
14 tot 16 jaar uit de verschillende dorpen tegen elkaar strijden. De actieve
jeugdcommissie van onze kaatsvereniging is onze jeugd druk aan het trainen
om hun klaar te stomen voor de Freule. Het zou geweldig zijn als ons dorp
een team kan sturen naar de Freule.
De afgelopen jaren kaats ik in het Jeu de Pelote team van Scharnegoutum.
Jeu de Pelote is de Belgische vorm van kaatsen en wordt gespeeld met een
grotere en zwaardere bal. Bij het kaatsen bestaat een partuur (team) uit 3
spelers en bij peloten uit 5 spelers. Het peloten wordt meestal ook gewoon op
straat gespeeld. In onze regio zijn wij als Scharnegoutum hier behoorlijk succesvol mee. Het open Friese kampioenschap Jeu de Pelote wordt elk jaar in
Oosterlittens gespeeld. Dit jaar werden wij in de kwartfinale uitgeschakeld. In
e
de 2 ronde hebben wij verrassend van het sterke Wommels gewonnen.
Kaatsvereniging “De Lytse Stuit” heeft ook een website. Onze webmaster
heeft dit jaar de site aangepast en hier vind je informatie en foto’s. Het adres
is www.kvdelytsestuit.nl.
Het is de bedoeling dat ik het balletje door geef aan iemand anders. Zelf heb
ik ook altijd gevoetbald. Wilma tennist en Iris is net begonnen met volleybal….
Het volgende balletje gaat dan waarschijnlijk ook over voetbal, tennis of volleybal.
Reindert Oosterbaan
dddddddddddddddddddddddddddddd
De juf staat voor de klas en vraagt aan de kinderen:
"Wie van jullie gaan er allemaal naar de hemel?"
Iedereen steekt zijn vinger op behalve Jantje.
"Waarom jij niet Jantje?" vroeg de juf.
Waarop Jantje antwoord:
"Ik heb aan mijn moeder beloofd dat ik direct na school naar huis zou gaan!"
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Huis-aan-huis verkoopaktie van
Wereldwinkelproducten
Vrijdag 1 oktober vanaf 17.00 uur
Sinds 1981 wordt jaarlijks in oktober de Internationale Wereldvoedseldag georganiseerd. Er wordt dan stilgestaan bij het wereldwijde honger- en armoedevraagstuk. Dit jaar met als thema “Voedselverspilling”. In oktober zal er onder andere op tv aandacht zijn voor het thema in de programma’s “Taste The Waste” en “De Afval Show.
Voor de Wereldwerkgroep vormt de Wereldvoedseldag de aanleiding om eens
in de twee jaar in Scharnegoutum een huis-aan-huis verkoopactie te houden.
We gaan dan bij de deur langs met Wereldwinkelproducten, ook bekend onder de naam Fairtrade. Onder het motto: eerlijke producten voor een eerlijke
prijs. We gaan weer met een enthousiaste groep op pad om de Wereldwinkelproducten onder de aandacht te brengen. Vanaf 17.00 uur kunt u ons aan de
deur verwachten. Tot dan.
Wereldwerkgroep Scharnegoutum
Meer informatie: www.wereldvoedseldag.nl
www.wereldwinkels.nl
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Koersbal

Beste medestrijders van het koersbalveld,
Even een paar letters van Durkje, Taeke en Ane. Over een paar weken is het
bijna weer zover dat we los gaan met onze gezellige middagen in Elim.
Dus zetten we al vast de zaak even op een rijtje. Ten eerste het aantal leden.
Afgelopen jaar hadden we nog 24 betalende leden, dat halen we nu niet, tenzij we worden versterkt met ca. 4 nieuwe strijders. Als dat eens lukte dan is
de pijn geleden, dus allemaal even de schouders eronder en probeer wat reclame te maken!
De contributie voor het komende seizoen laten we op € 10,-- per lid. Volgend
jaar hebben we een nieuwe gemeente, wat die doet zien we volgend jaar.
De data die voor het nieuwe seizoen met Elim afgesproken zijn:
20-10-2010
27-10-2010
12-01-2011
26-01-2011

10-11-2010
24-11-2010
09-02-2011
02-03-2011

08-12-2010
22-12-2010
09-03-2011
23-03-2011
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De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand oktober jarig.
02 okt. Sabine Dijkstra
21 okt. Frida Hoks
04 okt. Amber Dijkstra
23 okt. Thomas van Stralen
04 okt. Nynke Santema
23 okt. Nina Ferwerda
04 okt. Niels Silvius
23 okt. Sanne Sinnema
04 okt. Hanneke Bethlehem
23 okt. Jelke de Vries
05 okt. Janneke ten Hoor
26 okt. Mirte de Vries
11 okt. Djenna de Jong
27 okt. Jort Hofman
12 okt. Vera Spitse
28 okt. Timo Atsma
16 okt. Alicia Walinga
31 okt. Thomas Talsma
20 okt. Marnick Postma
31 okt. Alec Sealy
ddddddddddddddddddddddddddd

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 oktober
WWW.DORPSHUIS-ELIM.NL

04 okt. Anneke Meiners
05 okt. Rallyclub/Fam. Feest
06 okt. BHV
12 okt. Beleggersclub
13 okt.BHV ; Diaconie ; ZWO ; Shantykoor
14 okt. Kerkrentmeesters ; Leerhuis ; Anneke Meiners.
15 okt. Ledenverg. Wielerver. Snits
19 okt. Griepspuit.
20 okt. Moderamen ; Koersbal ; Best. Verg. Elim
21 okt. Passage ; BHV.
22 okt. Klaverjassen
26 okt. Kerkenraad.
27 okt. Kaartenclub ; Koersbal ; Shantykoor
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Aan de afdeling psychiatrie,
Door deze heb ik de eer, u mijn uiterst zonderlinge
toestand uiteen te zetten.
Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten
een radio en TV. Hij was weduwnaar, en ik ongehuwd. Beneden ons woonden een weduwe en haar
dochter. Beide schoon van uiterlijk en zonder radio
en TV. Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde
haar. Mijn vader trouwde de dochter van mijn vrouw.
Toen begon de ellende. Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw trouwde,
dus ook mijn dochter, is mijn dochter nu mijn moeder. Ik ben echter tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar moeder getrouwd ben.
Verder werd mijn vader ook de schoonzoon van mijn vrouw en ik dus zijn
schoonvader, aangezien ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben. Maar
dat is nog niet alles. Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon. Dat is ook mijn
zoon, maar tevens de broer van mijn schoondochter, omdat zij een dochter
van mijn vrouw is. Hij is dus ook de zwager van mijn vader en mij. Ik ben dus
de neef van mijn zoon. Dus ook de neef van mijn schoondochter, omdat zij
een zuster van mijn zoon is. Dus mijn schoondochter is ook mijn tante.
Het wordt nog erger! De jonge vrouw van mijn vader werd moeder en haar
zoon werd dus mijn broer. Mijn zoon is oom van mijn kleinkind, omdat hij de
broer van mijn dochter is. Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want zij is het kind
van haar dochter. Ik ben dus zijn grootvader. Aangezien de grootvader van
mijn broer ook de mijne is, ben ik dientengevolge mijn eigen grootvader.
Kan je nu begrijpen waarom ik in de war ben.

Kerkdiensten oktober
03 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.

09.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
19.30 uur
09.30 uur
11.00 uur

Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
Ds. H. Rozendal, Sneek
Ds. M. Mook, Sneek
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Fryske Tsjinst
Taizéviering
Z.W.O. dienst
Doopzondag
Anders Vieren
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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 dienstdoende 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).
Kraamvogel. Tel.nr. 0900-5151575.info@dekraamvogel.nl. www.dekraamvogel.nl
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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