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Skarnepeople soap; HOI
Misschien wel de meest gebruikte groet op een dorp, enthousiast geroepen (hòi
hói) of beetje gemompeld (heu…), maar eigenlijk staat het stiekem voor; Hoe
Overleef Ik….Ja wat? Nou, in mijn geval bijvoorbeeld; hoe overleef ik het stuk tijd
lesgeven van de meivakantie tot de zomervakantie. Het was al zomervakantieweer, dus ik was al helemaal in de grotevakantiestemming; je weet wel van vroeger, die eindeloos mooi weer durende tijd met alleen maar gezellige, leuke dingen… Naar de tuin kijkend hoorde ik de plantjes kreunen; hoe overleven we deze
droogte?
Gelukkig ging het toen regenen; plantjes zongen erover waar ik blij van werd en
door de regen wist ik weer dat het nog een aantal schoolweken te gaan was. Iemand kreunde thuis; hoe overleef ik een fietstocht naar school door de regen op
maandagochtend…
Bij de winkel stond een krantenverkoper HOI groetend; Hoe overleef ik zonder inkomen? Een ‘Riepe’ gekocht, gaat over allemaal mensen aan de onderkant/zijkant
van de maatschappij die proberen te overleven. Een groep jongeren in Scharnegoutum heeft het verhaal van een ex- zwerver gehoord, hoe hij zonder vaste
woonplek op straat probeerde te overleven en ging proberen een nacht zonder
dak te slapen. Niet op straat, maar lekker veilig bij Plantinga in de tuin. ’s Middags
werden er voorbereidingen getroffen met een groot stuk zeil en pallets, want je
mocht een eenvoudig onderkomen improviseren.
“Ik denk dat iedereen nu in jullie hut wil slapen”, waarschuwde ik hen.
“Zwervers hebben geen vrienden”, kreeg ik als antwoord. Hadden ze geleerd van
de ex- zwerver.’s Avonds kwam de ‘zonderdakslaper’ minimaal vijf maal onze film
verstoren, door van alles op te halen. Zo maak je inderdaad geen vrienden…Mobiele telefoons, andere apparaten en lekker eten en drinken waren verboden, maar het schijnt dat er talloze andere spullen zijn waar je niet zonder kunt.
Nog meer overlevingsverhalen? Dan verwijs ik u naar de HOI- boekenserie van
schrijfster Francine Oomen. Dit ‘hoe overleef ik’ gebeuren is ook de rode draad
van de afscheidsmusical van groep acht. Zij hebben bijna dit laatste jaar van
groep acht overleefd en gaan nu nog helemaal voor de musical; Hoe oerlibje
wy…? De groep 8ers leven zich al uit met het script (door Anneke Reinink) en de
ouders houden zich bezig met Hoe overleven we de financiele uitgaven, de chaos
van het verzamelen van alle attributen en passende kleding.
Jullie snappen het al, dit overlevingsverhaal is pas begonnen. Hoe het afloopt kunt
u zien en horen op woensdag 13 juli en donderdag 14 juli. Zet maar vast op de
agenda en let op de flyers!
Hoe oerlibje wy…? Gewoon samen; de groep 8ers spelen de sterren van de hemel, de ouders en het hele dorp mag komen kijken. Silst wat belibje!
SYM. B
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Wat eten wij vandaag?
Romige
avond.

knoflook-kaassoep,

voor

een

regenachtige

Maaltijdsoep voor twee personen.
2 kruimige aardappels, 2 stengels prei, 750 ml warme
kruiden of groenten bouillon, 250 ml blueband kookroom of slagroom, 200 gram geraspte kaas of potje boursin oid. 2 tenen knoflook, basilicumblaadjes.
Extra nodig; staafmixer of blender.
Schil de aardappels en snijd ze in kleine stukjes, Snijd de prei in ringen en
spoel ze schoon. Pel en pers de knoflook boven de pan met de bouillon. Doe
de aardappels en de prei erbij en laat de soep ongeveer 15 à 20 minuten
zachtjes doorkoken. Pureer de soep. Roer de kaas en de room door de soep.
Als de kaas gesmolten is mag de basilicum, in smalle reepjes gesneden, er
vlak voor het opdienen, bij.
Lekker met een stevig stokbrood.
Nu nog zin in een fris toetje, voor misschien dezelfde 2 personen?
2 plakken cake, beetje likeur of vruchtensap, roosvicee is ook helemaal niet
verkeerd, 400 gram kwark met vanille smaak, 250 gram aardbeien, voor de
garnering is misschien munt of het blad van de aardbeien leuk.
Leg in een glas een plak cake, bedruppel de cake met de likeur, roosvicee of
het vruchtensap . Wissel kwark en laagjes aardbei (bewaar er zes) gesneden
in dunne plakjes met elkaar af. Garneer elk glas met de overgebleven aardbeien en het blad.
De hoeveelheden kunnen gemakkelijk verdubbeld worden. Lekker is ook half
kwark, half verse kaas bv Philadelphia misschien is het dan wel beter om de
het kwark-kaas mengsel een beetje zoeter te maken.
Eet smakelijk,
Irene Eggink, eggink.i@ziggo.nl
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Wie, Wat, Waar
WIE?
De huidige groep 8 van Op ‘e Hichte, vertegenwoordigd door Lars Hofman,
Rommy Oosterhaven en Robby van Waarden
WAT?
Hun naderende afscheidsmusical: … HOE OERLIBJEN WY… een vakantieplek zonder internet?
En wat daar allemaal bij komt kijken: de rolverdeling, het oefenen, hun talenten.
WAAR?
Eerst nog in school, en straks ook in Elim. Voor het hele dorp op woensdagavond 13 juli om 20 uur, en voor de familie een dag erna.
WAAROM?
Omdat het mooi is om intensief samen te werken voordat je na 8 jaar afscheid
van elkaar neemt.
EN TOEN?
Werden er oefeningen in drama gedaan: speel eens dat je blij bent, of verdrietig.
Lazen ze in de klas de verschillende rollen
op het Smartbord. Wie wil welke rol?
Was Lars tevreden, want naast een rol mag
hij ook toneelmeester zijn: ‘Dat vind ik leuk,
iets doen met het decor.’ Had Rommy wel
meer tekst gewild: ‘Daar houd ik wel van, nu
heb ik maar 13 zinnen.’ En kreeg Robby de
uitdaging van … een speciale act.
Gaan ze ook dansen instuderen, onder leiding van een moeder.
EN VOORAL:
Is hun klas best heel goed in zingen, vinden
ze alle drie.
Is het musicalverhaal erg grappig.
Vinden ze het leuk en jammer tegelijk, dat
ze volgend jaar als klas uit elkaar gaan:
‘Dan gaan we allemaal naar andere scholen. En moet je steeds van klas en van leraar wisselen. En al dat huiswerk….’
Worden aldus ook deze kinderen groot.
A.M.
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Eerste Regionale Uitvaart Informatiedag
in de gemeente Súdwest Fryslân.
Rond het afscheid en overlijden van iemand waaraan je gehecht bent, raken
mensen vaak in een gemoedstoestand waarin de ‘denksnelheid’ vertraagt.
De tijd lijkt stil te staan, het besef van tijd verdwijnt.
In deze situatie maken nabestaanden keuzes voor het afscheid en de uitvaart.
Door onwetendheid en tijdsdruk worden keuzes en beslissingen soms te snel
gemaakt.
Meer kennis over de mogelijkheden maakt het eenvoudiger om eigen keuzes
te maken.
Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding organiseert op zaterdag 28
mei een Uitvaart Informatiedag in de gemeente Zuidwest Friesland, in de
Broerekerk in Bolsward.
De kerk met haar transparante dak werpt veel licht op dit onderwerp. Op een
toegankelijke manier wordt het onderwerp Uitvaartzorg transparant gemaakt.
Van 11.00 uur tot 16.00 uur geven lokale, regionale en landelijke leveranciers
en instellingen informatie over dit onderwerp. De toegang is vrij, u kunt geheel
vrijblijvend even binnen lopen.
Deelnemers: Thuiszorg Zuidwest Friesland, Detmar & Troost notarissen,
Marne Natuursteen, van Wijk Steenhouwerij, Hoogland BV(kisten), Capulus
kisten, Artalon gedenkbeelden, Butler Service, Kindermandjes, Ontzorgd verhuizen, Hospice ZWF, AOC groen, HJG Verzekeringen, De Praktijk kindertherapie, en anderen.
Voor inlichtingen: Gonneke Haaksma 0515 – 55 86 83

Tijdens de Nationale Hartweek van 3 tot 9 april 2011, is er in Scharnegoutum e.o. gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van € 810,12.
Een ieder die hieraan heeft meegewerkt, speciaal de collectanten,
hartelijk bedankt!
Vriendelijke groet,
Akke Wiersma
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Belangrijke mededeling over
ophalen oud-papier
Normaal halen we elke eerste zaterdag van de nieuwe maand oud-papier op.
In verband met de grote kaatspartij op de eerste zaterdag in juni (4 juni); vakantie; een reünie en de dorpsfeesten in de eerste week van september halen
we de komende maanden het oud-papier de tweede zaterdag in de maanden
juni, juli, augustus, september en oktober op.
In november gaan we weer naar de eerste zaterdag van elke maand toe.
Dus de komende ophaaldata zijn:

11 juni,9 juli, 13 augustus, 10 september en 8 oktober
Goed op de data letten dus.
Als u dit leest, geef het ook even door aan uw buren zodat het papier (goed verpakt natuurlijk) op de juiste zaterdag op straat staat.
Hartelijk dank alvast.
Cees van der Goot
dddddddddddddddddddddddddddddddddd

Betinking op 4 maaie.

Ek dit jier wie der wer in betinking fan de deaden fan de twadde wrâldoarloch.
Fansels bart dit yn ‘e buert fan it monument dat achter it tsjerkhôf stiet.
De “4 maaie-kommisje” soarget alle jierren foar it programma op dizze betinking. Dy kommisje bestiet út minsken fan Doarpsbelang, de Oranjeferiening
en in pear minsken út it doarp, jong en wat âlder.
In wichtige rol hat it muzykkorps mei it spyljen fan koraalmuzyk, Wilhelmus en
it Frysk folksliet. Ek bern fan de basisskoalle hawwe altyd in plakje yn it programma.
Chiara en Jessica liezen tegearre in gedicht foar. Alle jierren makket groep 8
gedichten en tekeningen dy’t op in boerd by it monument te sjen en te lêzen
binne.
In jongere, dit jier JacobTseard de Boer, wurdt altyd frege in gedicht foar te lêzen en in âlderen ien, dy ’t sels noch wat wit fan de oarloch wurdt frege dêr
wat fan te fertellen. Dit jier wie dat Hessel Bouma. Hy hat wenne op de pleats
foar Nijkleaster, dêr’t no syn soan Jelle Bouma buorket. Doe’t Hessel Bouma
nei it buordsje stapte om syn ferhaal te dwaan, hie er syn pakesizzer Hessel
Bouma, 5 jier, by him. Hjir folget it ferhaal fan Hessel Bouma, dy’t no yn Hoarnstersweach wennet:
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“Wy hite beide Hessel Bouma. We geane werom nei 8 febrewaris 1945.
De oerfal fan de Dútsers op ús bourkerij. Dy leit oan ‘e strjitwei tichtby de ôfslach nei Sibrandabuorren.
Ik wie doe like âld as Hessel no en wenne ek op itselde plak. It is (moarns)
healwei achten. Ik triuw de doar fan myn bedsje fierder iepen en sjoch mem
drok foar de brânkast stean en jout dêr Piet Walinga papieren. Dy’t dan as in
hazze troch de gang nei boppen fljocht en oer de oerloop op de heasouder
springt en it hol yn it strie yndûkt. Dêr sitte al Durk Sybesma en Jaap Snellenburg, fersetstriders. Us âldere arbeider Douwe Boorsma triuwt der in pak
strie foar en rôlet der noch in pak droech gers foar. Dan springt er troch in
healûk wer tusken de kij. Krekt op ‘e tiid foardat de Dútsers yn it bûthús komme.
Mei mem, hja trillet oer har hiele lichem, se is al 7 moanne hinne yn ferwachting, rin ik nei de keuken. Se seit: de Dútsers komme der oan, meist neat sizze en heit is fuort. Dan sjoch ik op ‘e reed in hiel soad Dútsers en lânwachters
oankommen, dat binne Nederlanners dy’t de Dútsers helpe. Op alle 4 kanten
fan it hiem sette se in mitrailleur del, want se tinke dat hjir fersetstriders en
wapens binne.
In hege offisier, Nietsche, komt yn ‘e keuken. Neist mem en ik sitte dêr Aaltsje
de faam, muoike Tryntsje, dy’t ús krekt warskôge hat en even letter Douwe
Boorsma.
Mem hâldt myn Turk, in Sint Bernhard, stevich fêst oan tou. Dy blaft tige nei
de offisier. Dy hat der in hekel oan en sil him deasjitte. Sûnder der by nei te
tinken gean ik der foar stean en sis: Do meist Turk net deasjitte! Dat helpt, hy
giet wer sitten.
Wy hearre dat boppe kasten stikken trape wurde dy’t op slot sitte. Soldaten,
dy’t ûnder it hea en it strie sitte, komme yn ‘e keuken en sizze dat se noch neat fûn ha.
Om 10 oere komt Gré, fan 19 jier, del. Se wennet by Jukema, garaazjehâlder
tsjinoer de Griff. tsjerke. It docht bliken dat se de offisier ken fan in dûnsjûn yn
Snits. Hja seit dat se hjir alle dagen komt om molke te heljen, mar dat hjir neat
is wat se sykje. (Har freon, Jaap, sit yn it hol !!)
De offisier begjint har te leauwen om’t der noch neat fûn is. Dan komt der in
Dútser fan pake’s pleats, even earder oan ‘e strjitwei, dat is no de wijnboerderij, en seit dat der jachtgewearen fan lânwachters fûn binne. De fersetstriders
hiene dy gewearen in pear wike earder fan lânwachters by Raerd ôfpakt en
har heal neaken werom rinne litten.
Dêrnei setten se allegearre nei pake’s pleats. Dêr is it raar gien en alles fûn.
Ek myn omke Pieter Ane Glastra van Loon, dy’t letter fermoarde is by Doanjum. Dêrom bin ik hjir ek te betinken. Piet Ane Glastra van Loon wie hjir
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skoalmaster oan jim skoalle. De skoalle wie ticht, ek om’t der gjin brânstof wie
om it waarm te hâlden.
Heit en mem seine: It wie in bange tiid. Ik wie doe sa grut as Hessel hjir neist
my en wit noch fan de spanning doe. Bin bliid dat Hessel yn frijheid opgroeit.”
Hjirnei wurde der krânsen en blomstikken lein by it monument, troch de gemeente Súdwest-Fryslân, Doarpsbelang, St. febr. 1944, de skoalle, de Glastra
v. Loonstrjitte, de Willem Santemastrjitte, Swettewei Noard, Swettewei Súd en
de St. Martensdyk.
De Last Post wurdt spile fanút de toer troch Marinus Bakker. Nei it slaan fan
de klok binne we 2 minuten stil.
Elkenien is dêrnei wolkom yn Elim foar in bakje kofje.
Hessel Bouma hat yn Elim doe noch wat mear ferteld oer de ynfal fan de Dútsers op 8 febr. 1945 op de beide Bouma-pleatsen. Benammen oer de ynfal op
pake’s pleats, no de Wijn en Whiskyschuur.
Dêr fûnen de Dútsers wapens en it ûnderdûkershol. Pake Hessel Bouma en
ûnderdûker Mensonides binne sneintenachts fûn. De beide soannen Durk en
Tsjitze wiene al earder ôffierd, earst nei It Hearrenfean, doe nei Ljouwert en
doe nei Grins.
Sy wiene “wichtig”. It doel wie dat se deasketten wurde soene, mar de befrijing kaam foar harren krekt op ‘e tiid. Pieter Ane Glastra v. Loon en Heinrich
Röth koene har noch krekt ferstopje yn in nauwe romte tusken de beide keamers. Net ien wist dat se dêr sieten. De Dútsers wisten dat der mear ûnderdûkers wêze moasten, dus bleauwen se dei en nacht op ‘e pleats. Pieter en Heinrich sieten dêr sûnder iten en drinken. Nei fjouwer dagen rekke Pieter bûten
westen en joegen se har oer.
Op 8 maart 1945 binne se beide mei noch trije oaren delsketten
by Doanjum.
Op ‘e foto yn De Doarpsomropper sjogge jim Hessel Bouma yn petear mei
frou Sybesma-Veenstra. Se hawwe it grif hân oer de ûnderdûkerstiid fan Durk
Sybesma, dêr’t Sietske Veenstra letter mei troud is.
Coby de Boer-Bergstra.

Nieuw e-mailadres Doarpsbelang.
secretariaat@db-scharnegoutumloenga.nl
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Zwette Night Music
Zaterdag 25 juni 20.30 uur Poiesz-terrein
Muziekvereniging Excelsior
Jeugdkorps Jesband.nl
Bacon and Bones
en verder… bliksemloterij, de hele avond live muziek, drankjes
en snacks aanwezig
Natuurlijk wil niemand dit missen, dus…. tot 25 juni!

Midzomernachtmaatklaverjassen.
Op zaterdag 18 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 11 juni opgeven en hoe sneller hoe
beter, want vol is vol.
Dit kan bij Jitske Grondsma tel. 419260 of bij Dirkje
Miedema tel. 423468.
Net stinne der hinne, it wurd in waarme nacht.
Groeten Theo B.

Lieve mensen, bedankt voor de vele kaartjes ,bloemen en presentjes
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.
Het is hartverwarmend.
Roely Westerhof.
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Nieuws van KV De Lytse Stuit
Kaatsfeest in Scharnegoutum
‘Federaasje Snits bringt de keatsers by it keatsen’
Federatie Sneek en omstreken organiseert op zaterdag 4 juni een bijzondere
kaatsdag. Het sportcomplex in Scharnegoutum is die dag het toneel van een
grote federatiewedstrijd voor alle jeugd- en seniorencategorieën. ’s Middags
komen bovendien de hoofdklassers – zowel bij de heren als bij de dames – in
actie. Onder het motto: ‘Bring de keatsers by it keatsen’ is een speciaal opgerichte commissie druk bezig met de voorbereidingen op dit speciale evenement.
Zaterdag 4 juni belooft een bijzondere kaatsdag te worden. De voetbalvelden
in Scharnegoutum worden die dag namelijk bevolkt door vele tientallen kaatsers en mogelijk enkele honderden toeschouwers. Er wordt gekaatst op federatie- en hoofdklasseniveau. Bezoekers van dit speciale evenement hebben
gratis toegang, er worden leuke en verassende acties georganiseerd en na afloop is er livemuziek.
Een speciaal opgerichte commissie is al in december begonnen met de voorbereidingen op dit grote evenement. Onder het motto: ‘Bring de keatsers by it
keatsen’ wil de commissie jeugd- en federatiekaatsers op een laagdrempelige
manier dichterbij de hoofdklassekaatsers brengen.
Er wordt gekaatst op twee voetbalvelden. De heren en dames hoofdklassers
beginnen ’s middags om twee uur. De federatiewedstrijden gaan ’s ochtends
om 10.00 uur van start.
Het is de bedoeling dat de speciale wedstrijd de komende jaren gaat rouleren
in de federatie Sneek en omstreken. Dat dit jaar de keuze viel op Scharnegoutum is niet toevallig. De plaatselijke kaatsvereniging De Lytse Stuit viert dit
jaar namelijk haar 65-jarig jubileum.
De organisatie nodigt iedereen van harte uit om op 4 juni het kaatsfestijn in
Scharnegoutum mee te beleven.
ddddddddddddddddddddddddddddd

Geld

Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je géén tijd hebt
Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn
hebzucht verminderen
Ik verdeel graag geld onder de armen... mijn linkerarm en rechterarm.
Aan het einde van m'n geld houd ik altijd een stuk maand over.
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Geen ‘afscheidsbal’
Koos heeft “DE BAL”aan ons doorgegeven en graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om alle Scharnegoutumers en omwonenden te bedanken voor 18 jaar lief en leed met ons te hebben gedeeld. Dat jullie ons
feesten, bruiloften toevertrouwden en ook het afscheid van geliefden.
Ook hadden wij nog graag ons werk wat langer voortgezet,maar helaas waren
er geen financiële mogelijkheden meer.
Mede om die reden willen wij ook geen afscheidsfeest, wat ons wel is aangeboden door het Elimbestuur. Er is geen reden voor een feest want er zijn alleen maar verliezers.
Wij blijven fijn in Scharnegoutum wonen en komen dus iedereen vast wel
weer tegen in het dorp.
Wij spelen de BAL door aan het Elimbestuur en wensen hun heel veel succes
met de nieuwe opzet
Van Elim. Daar zullen in september vast wel weer de biljartballen gaan rollen
en wellicht ook de “ballen uit de pan”.
BEDANKT EN TOT ZIENS
HENK EN ROELY
dddddddddddddddddddddddddddddd
Beste dorpsgenoten,
U kunt zich nog opgeven voor de optocht.
Het thema van dit jaar is GRIEZELEN.
Tot nu toe hebben 11 wagens zich opgegeven en 1
loopgroep(jeugd).
Voor de loopgroep (jeugd) is een aparte prijs. De loopgroep die al mee doet,
wil natuurlijk wel wat concurrentie. Dus wie gaat de strijd aan?
Opgave kan telefonisch of via email:
Opgave graag zsm!
Opgave bij:

Gertrud Huitema
Zwettewei 84
0515 – 41 42 47
meelnaargh@gmail.com

Let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt (wat thema betreft)
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We hopen dat u ook weer meedoet met de straatversiering. Dit kan ook zonder mee te doen aan de optocht. Om de straatversiering t.z.t. goed te kunnen
beoordelen, willen we graag dat u zich hiervoor aanmeldt bij Gertrud Huitema,
zodat de jury weet waar ze moeten gaan kijken. Ook hierbij is het thema ‘griezelen’. Opgave voor de straatversiering kan tot 20 augustus.
De route: Trekdijk, Zwettewei Zuid, Legedyk, Koarte Achte, Molepaed, Fleardyk, Dielakker, Alddyk, st. Martensdyk, Tsjebbe Claeszstrjitte, Prof. Fridsmastrjitte.
Houd rekening met hoogte en breedte van de wagen.
Verlichting op de wagen.
Woensdag 31 augustus zal de optocht een uur later beginnen dan gewoonlijk.
We verzamelen dan dus om 19.00 aan de Trekdyk en de optocht begint om
20.00 uur. Dit i.v.m. wensen om verlichting op de wagen aan te brengen.
Helaas gaat dit vrijdagavond niet lukken i.v.m. de planning. Op vrijdag 2 september zal de optocht dus om 19.00 uur beginnen.
Namens de optochtcommissie veel plezier en succes
ddddddddddddddddddddddddddddd

Het wel en wee van De Lakenkrakers 2010-2011

Tsja.. is er iets leuks te melden over het afgelopen seizoen? Jazekerrrr, de
h…r.
Het afgelopen seizoen begon zoals altijd erg timide en het biljarten was niet van het niveau dat we gewend waren. Alleen onze
oud-autorijschoolhouder deed heel Friesland versteld staan
met de gemiddelden die hij speelde. Gelukkig
voor de andere Lakenkrakers duurde dit maar een
paar weken en gedurende de rest van het seizoen
werd dit door de oud-autorijschoolhouder ruimschoots gecompenseerd met abominabel slecht spel. Benieuwd of deze meneer thuis ook nog een preek heeft gehad voor zijn slechte spel.
Wat ook geen positieve bijdrage aan het spel heeft geleverd is de hele situatie
rond Elim geweest. Vaak en veel werd er gediscussieerd en gespeculeerd
over het voortbestaan van ons dorpshuis Elim en de wijze waarop dit mogelijk
ingevuld zou worden. Een ieder zal inmiddels op de hoogte zijn van de gebeurtenissen in de afgelopen maanden en de wijze waarop er naar de toekomst gekeken en gewerkt wordt.
Het afscheid van Henk en Roely als beheerders van Elim heeft er bij ons als
zeer trouwe barbezoekers op dinsdagavond behoorlijk ingehakt. Samen met
de “donderdagclub” hebben we in februari een onderlinge wedstrijd georganiseerd waarbij het afscheid van Henk en Roely voor ons allen centraal heeft
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gestaan. Het werd een beregezellige avond waar we met erg veel plezier op
terug kunnen zien. Deze onderlinge wedstrijd is uiteraard gewonnen door onze eigen Lakenkrakers.
Ondertussen ging de competitie ook door en er werd aan kop bijna iedere
week van stuivertje gewisseld. Zelf onze duivenmelker die de bijna-buurman
van Henk en Roely is (u weet wel…die kleine, ietwat gezette meneer na een
paar “watertjes” de hele avond duiven probeert te imiteren) heeft een half uur
aan kop van de competitie mogen staan. Helaas voor hem was dit slechts een
virtuele stand en deze zal de boeken nooit in gaan.
Voordat de competitie op zinderende wijze beslist zou worden was er nog een
uitje van 2 dagen naar Terschelling. De schrijver is zelf helaas niet mee geweest, maar het moet weer zeer gezellig zijn geweest en de pakken Douwe
Egberts koffie en flessen Spa-spraakwater waren weer niet aan te slepen. Op
zaterdagavond waren de heren weer thuis en daarna héél snel op bed.
Maar goed, ondertussen ging ook de competitie verder en er ontstond een
heuse kopgroep bestaande uit: A. Samoestie, S. KPN-sik-mutsje en H. Eastereinder Smurf.
Op de allerlaatste competitie-avond konden alle 3 de heren de felbegeerde
wisseltrofee nog binnenhalen. Het was uiteindelijk A. Samoestie (of moest ‘r
no oars? Ach, dit wie wol de bedoeling hjer!) die na een zeer slechte start van
zijn partij aan het langste eind trok en wiens naam inmiddels voor eeuwig in
de beker staat gegraveerd. Samoestie dus echt. Abe nogmaals gefeliciteerd!!
Het kleine mannetje met dat sikje en die KPN wagen werd tweede en De
Smurf út Easterein ging er met de derde prijs vandoor.
Hieronder enkele opvallende feiten seizoen 2010-2011:
 In november heeft de donderdagclub eindelijk weer een keer van ons
gewonnen
 Dit seizoen slechts 1 kapotgeslagen keu op dinsdagavond
 Een van de leden heeft tijdens het biljart handschoenen aan om te
voorkomen dat hij koude handen krijgt
 Aan het eind van het seizoen had hij zelfs een handschoen in de kleur
van de keu (blauw)
 Onze duivenmelker van de Achterbuorren gaat na 30 jaar lidmaatschap eindelijk 1 puntje omhoog
 Niet opvallend maar wel noemenswaardig: onze wedstrijdleider Nico
eindigt weer als laatste in de competitie
 Sabina heeft vanaf maart de dinsdagavond achter de bar met verve
ingevuld. Dank hiervoor!
 De Lakenkrakers zijn ook on-line te vinden:
www.uwprovincie.nl/lakenkrakers.htm
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Op donderdag 12 mei stonden de winnaars van onze competitie in het
Sneeker Nieuwsblad
Nico Smits stopt als wedstrijdleider en wordt opgevolgd door Thomas
de Vries
En…Dhr. Haite Schukken stopt als lid bij De Lakenkrakers

De Lakenkrakers wensen een ieder een zeer goede zomer toe!
dddddddddddddddddddddddddddd

De Brûskoppen zijn uit de winterslaap.

Na een periode van betrekkelijke rust is shantykoor De
Brûskoppen weer los met optredens. Op zaterdagmiddag
26 maart hebben De Brûskoppen opgetreden in verzorgingshuis Teatskehûs te Blauwhuis. De bewoners van het
verzorgingshuis, familieleden, personeel en andere belangstellenden hebben kunnen genieten van een gevarieerd programma dat
op een bijzondere wijze aan elkaar werd gepraat door onze voorzitter. De
prachtige verhalen over een bepaalde familie gingen erin als koek. En als een
van de bewoners dan ook nog jarig is kan het feest niet meer stuk. Na afloop
de oversteek naar het plaatselijke café. Normaal gesproken heeft de kastelein
op zaterdagmiddag 2 tot 4 klanten op bezoek. Met de komst van ons shantykoor was het café al snel te klein. Een geweldige middag zowel voor ons als
voor de kastelein.
Op dinsdagavond 3 mei op naar Ermelo alwaar het Rode Kruis met een groep
mensen verbleef voor een vakantieweek. Per bus vertrokken uit Scharnegoutum kwamen we na een voorspoedige tocht aan in Ermelo. Op 200 meter van
het gebouw waar we moesten zijn was er een wegomlegging, en dat hebben
we geweten. De smalle straatjes met aan beide zijden geparkeerde auto’s
was met de bus bijna niet door te komen. Bewoners werd verzocht hun auto
te verplaatsen en uiteindelijk liep het helemaal vast omdat door een paaltje de
buschauffeur de bocht niet kon nemen. Gelukkig was er een weg- en waterbouwkundige aan boord die na vijf minuten kreunen en steunen het paaltje
had verwijderd. Met een half uur vertraging kwamen we uiteindelijk op de
plaats van bestemming aan. Het optreden voor deze groep mensen was er
niet minder om, na afloop hoorden wij dat dit de topavond van de week was
geweest. Opvallend was dat onder de gasten zich ook enkele mensen uit
Scharnegoutum bevonden. Hulde aan de vrijwilligers van het Rode Kruis die
dit allemaal mogelijk maken.
Zaterdagavond 7 mei even buurten bij ons zeer geacht koorlid Jan Hoekstra.
Jan heeft de leeftijd van 50 jaar bereikt en dat was voor ons aanleiding hem te
trakteren op een kort maar hevig optreden. Het was zeer geslaagd.
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En tot slot hebben we op 14 mei deelgenomen aan het Bakhûsterheech Festival. Het shantykoor van Bakhuizen had op die zaterdag een shantyfestival
georganiseerd in het plaatselijke multifunctioneel centrum. Buiten het eigen
koor en De Brûskoppen werd ook deelgenomen door de Kamper Koggezangers. Voor de shantyliefhebbers een avond om van te smullen. Een van de
hoogtepunten was toch wel de solo van Catharinus Zeilstra met zijn doedelzak. Een staande ovatie viel hem ten deel. De uitsmijter van de avond was
weggelegd voor De Brûskoppen. Met enkele meezingers werd de feeststemming tot een hoogtepunt gebracht en werd de polonaise ingezet. Het middennachtelijk uur was inmiddels verstreken toen de busreis huiswaarts werd ingezet.
Voor dit jaar staan er nog verscheidene optredens gepland en zelfs voor 2012
zijn er al 3 optredens geboekt.
Zijn er in ons dorp mannen die denken dat shantykoor is wel wat voor mij,
kom gerust eens vrijblijvend een keer op onze oefenavond in Elim.
Janmaat.
ddddddddddddddddddddddddddddd

De nije brêge

De ien sil it moai fine en de oar lêstich dat de brege yn de Sint Martensdyk
tydlik ôfsluten is. Foar de ien is it mei de auto kilometers omriden, foar de oar
gâns rêstiger yn de strjitte.
Dizze âlde dyk, dy’t fanâlds de Ysbrechtummer grintdyk neamd waard, wie en
is al ieuwenlang de ferbining tusken Ysbrechtum, Turns en Skearnegoutum.
Mei de dêr op oanslutende binnenpaden soenen we noch folle mear plakken
neamme kinne. Mar alles moast oer de brêge om hjir yn it doarp te kommen.
De houten brêge dy’t yn 1883/1884 makke is, wie de ferfanger fan in hege Tille, ek wol heechhout neamd. Yn 1929/1930 waard dizze houten brêge opromme en kaam der in betonnen brege, sa’t we dy oan’t no ta kinnen ha, foar
yn’t plak. It waard doe as wurkleazensprojekt utfierd. Timmerbaas Aant
Reitsma fan Toppenhuzen wie doe de boumaster, en syn soan Fetze wie hjirby de opsichter. Dizze leste wie de skoanheit fan it hjir stiene haad fan de
skoalle, master Willem Gaastra.
Dhr. Santema skreauw yn syn boek ‘Skiednis fan Skearnegoutum’ dat de brêge foar it hjoeddeiske ferkear (1991) wat smel wie, mar dat dit nei alle gedachten ek syn foardielen hie. Hokker fan dizze twa brêgen no it bêste is, moat de
takomst útmeitsje, want de brêge wurdt no gâns breder makke. Boubedriuw
Friso Sneek sil der nei alle gedachten wol wat moais fan meitsje.
H.B.

16

42ste jiergong – nûmer 10

Juny 2011

Op’e Hichte halve finalist schoolschaak
Leiderdorp – Het schaakteam van Op ‘e Hichte bemand door Alec Sealy, Lars
en Niels Jansen en Tim de Leeuw, heeft zich geplaatst voor de halve finales
van het nationaal kampioenschap schoolschaak.
Tijdens de voorronden werd gespeeld in poules van zes teams. De beste drie
plaatsten zich voor de halve finale die gehouden wordt op zaterdag 28 mei.
ddddddddddddddddddddddddddddd

De Stadige Strikers, men heart se net mear...

De mannen fan de Stadige Strikers dy’t troch harren praat
faak de krante hellen, sieten stil oan de selde rige tafels te
damjen.
Sûnt de stikjes net mear yn de krante steane, heart men se
net mear.... It leven kaam fan de oare trije oanslutende tafels. Dêr sieten no de nije operateurs. Dy koenen mei rjocht
sizze: It is stil oan de oare kant.
Ien fan dy praatsjemakkers komt de ear ta, dat er mei syn kapsoanes as lêste
yn papieren foarm oer de buorren kaam. No hat er fansels hielendal frijheid
fan sprekken en dat liet er dan ek wol even hearre.
Sels soe bliken dwaan, dat er tsjin Willem Schaap net folle yn ’e brij te krommeljen hie. Hy hie yn it praat noch efkes in aardige oplibbing doe’t syn maat
Kees Willem Koopmans yn in ienfâldige teory fleach. Mar fan Kees Willem koe
men sizze dat er oan de ein fan it spul mei in moai setsje syn tsjinstanner
noch even skrikke liet. Dêr hie Ynte noch in foarbyld oan nimme kinnen, mar
nee hy gyng as in laam nei slachterij Schaap.
(www.skearnegoutum.nl)

Kerkdiensten juni
02 juni
05 juni
12 juni
19 juni
26 juni

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

Ds. M. Mook, Sneek
Ds. F. Welbedacht, Sneek
Ds. B. Smilde, Leeuwarden
Dienst in Bozum
Ds. HJ.G. Majoor, Sneek
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Hemelvaart
Pinksterfeest
Greidhoeketsjinst
Zangdienst
Heilig Avondmaal
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Van de huisartsen praktijk
In de toekomst heb je geen doorverwijzing van de
huisarts meer nodig voor paramedici. Patiënten
mogen op korte termijn direct naar de diëtist, ergotherapeut, logopedist, orthoptist en podotherapeut.
Het is dus niet meer nodig om eerst een verwijzing
bij de huisarts te halen.
De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Schippers
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Met deze maatregel worden de doktoren Hornstra en Jansen ontlast en krijgen zij meer tijd voor andere zaken. Uiteraard is dit ook een slimme bezuiniging. Daarnaast past het in de beleidsdoelstelling 'de juiste zorgverlener op
de juiste plaats'. Voor de fysiotherapeut, de oefentherapeut, de mondhygiënist
en de huidtherapeut is al geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig
(www.skearnegoutum.nl)

dddddddddddddddddddddddddddddd

Jongeren in nacht zonder dak
Geld voor stichting de Schuilplaats. De tuin van de fam. Plantinga veranderde
twee weken geleden in een klein "krottenwijkje". Een aantal jongeren en de
begeleiding van Jop Provider brachten de nacht door in de open lucht of in
een zelfgebouwde hut van karton en plastic.
Avontuurlijk en bijzonder. De kerk organiseerde dit evenement in het teken
van dakloosheid en thuislozen, dit hebben ze gedaan vanuit de bewustmaking
dat dakloosheid dichterbij is dan je denkt. Het was tevens de afsluiting van het
Jop Provider programma, de jeugd en jongeren organisatie van de kerk.
De opbrengst van de sobere maaltijd was bestemd voor Stichting de Schuilplaats een opvangcentrum voor thuis en daklozen, mensen die daar twee keer
per week kunnen eten, kleding kunnen kopen en even een warme plek hebben. De Nacht zonder Dak was een bewustwording met het fenomeen soberheid, niks hebben en alles kwijt zijn maar was daarnaast ook gewoon gezellig...
(www.skearnegoutum.nl)

ddddddddddddddddddddddddddddd

25 juni flessenactie speeltuin Boartersnocht
Begin dus alvast maar met het sparen van flessen en kratten!
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De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand juni jarig.
03 juni Klaas Jan Oosterbaan
05 juni Mirthe Feenstra
11 juni Theuny Reiker
12 juni Mette Rijk
14 juni Elyse Ipema
17 juni Marinda Bokma

18 juni Hester Visch
25 juni Rixt van der Bijl
25 juni Tom Banning
26 juni Danique Bolt
27 juni Sander Wijnia

dddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Vaste activiteiten Elim
Maandag:
Woensdag:
Vrijdag:

Martenscantorij
Muziekkorps Excelsior (t/m 22 juni)
Zumba dansen

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

01 juni, BHV, kerkenraad, A.M.
07 juni A.M.
08 juni Shantykoor
10 juni A.M.
14 juni Beleggersgroep, Natuurstichting
15 juni Diaconie, moderamen
17 juni BHV
21 juni Rallyclub
22 juni Shantykoor
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Vakantie J. Hornstra van zaterdag 28 mei t/m zondag 12 juni
waarneming dokter J.J.M. Jansen te Sijbrandaburen:
tel. 0515-521281
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Dokterswacht Friesland
Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op telefonische afspraak.
Wanneer u ‘s avonds na 17.00 uur, ‘s nachts, in het weekend of op
feestdagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u

0900-112 7 112
De dichtsbijzijnde huisartsenpost bevindt zich in Sneek in het Antonius
ziekenhuis, via de ingang van de Spoedeisende Hulp.
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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