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Skarnepeople soap; kudde tenen
en verdwaald voetenschoeisel
‘Kudde tenen’ stond in een sms’je. Vooral leuk als iemand het niets vermoedend luidop voorleest en dan zo’n vraagtekengezicht trekt. We ontcijferden
het uiteindelijk als ‘koude tenen’ en dan vooral tijdens het schaatsen…
’t Is inderdaad wat met die ‘kudde’ tenen. In de krant las ik dat een sprintschaatser, ben de naam vergeten, echt altijd verschrikkelijk koude tenen had.
Hij zat dan ook met blote voeten in zijn schaatsen en na de wedstrijd gingen
de schaatsen direct weer uit en de kudde tenen in een bak warm water. Sokken, zelf hele duntjes, vond ie niks, want dan was ie de feeling met het ijs
kwijt.
Die feeling met het ijs moet ik eerst toch altijd weer vinden, warmpjes met mijn
R en L wandelsokken aan. De mooiste schaatszaterdag (ik had ondertussen
aardig feeling met het ijs, want ja vlijtig elke dag gereden) had ik per ongeluk
van die dikke breisokken aan, voor op de bank of een wandeling, maar ik had
geen zin om weer terug. Op zich fantastisch geschaatst, maar die sokken
hebben de neiging ergens op te hopen, liefst op je kleine teentje….
Sokken en nog eens sokken, wanten, mutsen en sjaals en dat vijf maal, want
hele kuddes lichaamsdelen moesten beschermd worden tegen de kou; wat
een bende wordt het in huis met temperaturen onder nul. En natuurlijk de
schaatsen van zolder, die dan een ereplaats in het hok krijgen, wat normaal al
vol staat. Ook nog nieuwe noren kopen zaterdagmorgen, want als je op de
middelbare school zit verschijn je niet meer op easygliders. Vraag me niet
waarom, maar ik had ook de pest in toen ik op die leeftijd op houtjes rond
moest schaatsen. Dus dan de bankrekening ook maar laten dalen net als de
temperatuur. Die houtjes heb ik trouwens voor de kerstvakantie al buiten aan
een spijker naast de deur gehangen als een soort weerbezwering en zo zien
jullie maar weer, het heeft geholpen!
Wat was het een heerlijke ijsweek! En wat lekker ook dat het gewoon supersnel wegdooide. Ik zag me eigenlijk nog met de fiets en auto een week lang
over het wegdek glibberen, maar nee hoor, het dooide keurig en ook in huis
smolt alle troep binnen no time weg. ‘k Zat me wel af te vragen wat voor belangrijke dingen ik anders altijd doe als er geen ijs ligt. De week voor dat er ijs
lag weet ik dat wel! Prijzen vergelijken en uitzoeken waar we het beste onze
Doarpsomropper konden laten drukken. Mijn hoofdrekenen is weer opgevijzeld en het volgende nummer wordt zoals het nu staat met warmte door een
hele kudde vrijwilligers gestencild en gevouwen in Elim op een lease apparaat!
Rest mij nog jullie een kudde leesplezier toe te wensen met deze Doarpsomropper en voor als je nog heimwee hebt naar de ijsweek zie
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www.skearnegoutum.nl en www.pknscharnegoutum.nl. voor een hele
kudde foto’s.
SYM.B
PS; Heeft iemand nog mijn rode schaatsbeschermers gevonden? Ergens bij
de iisbaan bij de laatste kluun/klooibrug in Sneek…of zouden ze gewoon
meegedooid zijn? 
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Wat eten wij vandaag?
Spruiten
Ja, spruiten! Voor heel veel mensen toch wel een moeilijke
groente, net als bonen. Dat geldt ook voor mij. Spruiten en
bonen moet je lekker maken, niet alleen koken of met
nootmuskaat. Nu zult u zeggen, dan kun je alles wel lekker
maken. En dat klopt ook!
SPRUITJES OP Z'N MILANEES
Ingredienten: ( voor 4 personen )
1 kg spruiten
100 gram ontbijtspek
1 ui
1 teentje knoflook
4 grote tomaten

50 gram geraspte kaas
zout, peper, tabasco of cayennepeper
wat ketchup

Bereiding:
Maak de spruitjes schoon en kook ze gaar.
Snijd de spek in reepjes en bak ze bruin. Voeg dan de fijngesneden ui en
knoflook er aan toe.
Snijd de tomaten in plakjes en voeg dit ook toe.
Maak op smaak met zout, peper, cayennepeper of tabasco.
Is er wat te weinig saus, voeg er dan een beetje tomatenketchup aan toe.
Laat dit zachtjes sudderen en druk evt. de tomaten fijn als ze te grof blijven.
Beboter een langwerpige ovenschaal. Leg de spruitjes in de schaal en giet er
de saus overheen. Bestrooi met voldoende geraspte kaas.
En laat dit bij 175 graden , 10-15 minuten gaar worden.
Je kunt dit gerecht eten met in plakjes gesneden varkenshaas ( gekruid met
Italiaanse kruiden) en aardappelpuree. Ook lekker met Italiaans gekruide gehaktballen.
EET SMAKELIJK

Piri
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Passage Scharnegoutum
15 maart
“Psychologie ,zo gek nog niet”door Mevrouw De Vos uit Oosterwierum,
Spreekt het programma van Passage u aan, of wilt u een avond onze gast zijn
dan bent u van harte welkom. De aanvang van de avonden is om 20.00 uur in
Elim
ddddddddddddddddddddddddddddd
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Barok in het vroege voorjaar
Op 18 maart om 15.30 uur in de Kerk te Boazum geeft de Martens Cantorij
een concert met als titel “Barok in het vroege voorjaar” met medewerking van
Ad Libitum (een ensemble met kistorgel, viola da gamba, viool en blokfluit) en
Netty Otter (mezzosopraan) en Ben Brunt (bariton).
We herhalen dit concert in de RK Kerk te Heerenveen om 20.00 uur.
De toegang is gratis (collecte na afloop)
Programma toelichting:
In dit nog vroege voorjaar geven we een concert waarin de vroege barok uit
Engeland en Duitsland centraal staat. Vanuit de renaissance ontwikkelde zich
de barok met Bach als hoogtepunt. (rond 1700)
Geheel in de renaissancestijl componeerde Orlando Lassus (1532-1594) zijn
werken. We zingen een werk van hem om te laten horen van waaruit de componisten van de vroege barok vertrokken in hun muzikale zoektocht. Vanuit
Engeland klinken werken van Henri Purcell (1654-1695) en Richard Nicholson. Zij werken vanuit de oude Elizabethaanse koortraditie met 'nieuwe' Franse, Duitse en Italiaanse invloeden. De Duitse Barok wordt vertegenwoordigd
door Heinrich Schütz (1585-1672) en G.Fr.Telemann.(1681-1767)
Dit doen we samen met ad libitum (een ensemble met kistorgel, viola da gamba, viool en blokfluit) en Netty Otter (mezzosopraan) en Ben Brunt (bariton)
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Doarpshûs Elim klaverjassen
Vrijdag 23 maart klaverjassen.
De spelregels zijn ongewijzigd, er worden drie bomen
gespeeld. De aanvang is altijd om 20.00 uur in Elim.
ddddddddddddddddddddddddddddd

Uitnodiging werkconferentie sportbeleid
Sporten en bewegen is gezond en leuk om te doen. De gemeente SúdwestFryslân wil hier een stevige impuls aan geven. De gemeente nodigt daarom
sportaanbieders (ook commercieel), scholen, welzijns- en zorginstellingen,
zorgverzekeraars en dorps- en wijkbelangen uit om mee te denken over de
toekomst van sportaccommodaties, sportstimulering en topsport & evenementen.
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Datum
Op vrijdag 20 april van 14.00 uur tot 22.00 uur is er een interactieve werkconferentie voor iedereen die zich op de één of andere manier bezighoudt met
sporten en bewegen. Tijdens deze conferentie krijgen de deelnemers de kans
om op een inspirerende manier te werken aan een kwalitatief goed sport- en
beweegbeleid in de gemeente.
Aanmelden
U kunt zich voor 9 maart 2012 aanmelden via sport@gemeenteswf.nl. Zet in
uw aanmelding uw naam, adres en contactgegevens. Maximaal twee personen per organisatie. De locatie wordt nader bekend gemaakt.
Wij kijken uit naar een sprankelende en succesvolle conferentie!
Willem Oosting
Beleidsadviseur sport
Gemeente Súdwest Frylân
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Fraach fan Keimpe Veldhuis
(campegius@yahoo.ca):

Ik heb een keer op de website van Skearnegoutum gesneupt. en de oude foto’s, beschikbaar gesteld door de heer T. Terpstra, weer doorgenomen.
Er is inderdaad een foto (ca. 1930) van de beide huizen Achterbuorren nrs. 5
en 7, voorheen eigendom van de gebroeders Kuipers.
Nu staat in de koopakte van 1929 dat het perceel nr. 5 (met bergplaats, volgens mij de latere kuiperij) aan de noordzijde werd begrensd door een sloot.
Op 11-11-1929 kocht myn pake's pake, Keimpe Pieters Kuipers, mei Roelof
Hendriks Buruma, elk foar in heal, "eene hechte, sterke en zeer nette huizinge
en erf cum annexis staande en gelegen in de buren te Scharnegoutum en aldaar gequoteerd met numero vijf en dertig hebbende tot naastlegers ten oosten, westen en zuiden de kerk van Scharnegoutum en ten noorden de sloot,
bestaande in twee kamers, gang, keuken, bak, ruime zolder en bovenkamertje
en een nieuw gebouwde bergplaats voor goederen, de eene kamer bewoond
door Keimpe Pieters, kuiper te Scharnegoutum, en de andere bewoond geweest en met den dood ontruimd door Sytske Sybrens Sybrandi in leven Renteniersche ...."
It kin hast net oars as dit moat it hús en kûperij fan omke Herke wêze (nr. 5
neist Elim, mei kûperij der efter oan de Alddyk). Spitigernôch (foar my dus) dat
de hús nûmers yntiid in pear kear feroare binne.
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It hús fan omke Rintsje (nr. 7) en it (werskynlik) ienkeamer huske derefter
(oan de Alddyk, letter trochbrutsen foar in sliepkeamer) bin der (werskynlik
foar 1857) bykocht, want it gehiel is oan de trije bern (Akke, Pieter en Been)
fan Keimpe Pieters en Pytje Beens Singelsma urven nei ferstjerren fan lest
neamde yn 1857, fierder oan de twa soannen yn 1872 mei de dea fan Akke,
en doe oan de fjouwer soannen fan Been Keimpes Kuipers yn 1916. Doe ha
Herke (kûper) en Rintsje (manufakturier) de oare twa útkocht.
Myn fraach : soe de hear Terpstra, mei syn kennis fan de
topografy/bebouwing fan it doarp befêstigje kinne dat ik my net fersin? Wie
der dus yndie in sleat efter dizze husen en kûperij? en wannear is dy demt? Ik
kin der mei de âlde foto’s net útkomme - it is my dreech om my te oriïntearjen.
Sadwaande.
Mei freonlike groetnis út Kanada,
Keimpe Veldhuis
Dit bovenstaande stukje vond ik op de website fan Skearnegoutum.nl . Doe ha
ik kontakt opnommen mei dhr. T. Terpstra. Mar Teake koe hjir net bij helpe.
Dernei ha ik kontakt opnommen mei dhr. Veldhuis en hjir is it antwurd: Ja wis,
jo meie myn fraach wol yn de Doarpsomropper sette. Ik bin benijd wat dat
ophelje sil.
Miskien kinne oaren dy it noch witte hoe it doe wie, my mear fertelle.
Derom: As jim mear witte kinne jo dat de redaksje fan de doarpsomropper
witte litte en/as kontakt opnimme mei dhr Keimpe Veldhuis. It emailadres stiet
hielendal boppe oan. Lit it ús as redaksje even witte, want dat is altiten
nijsgjirrich.
Noch in koarte reaksje fan dhr. Veldhuis:
Foar no kin ik ferhelje dat ús mem (Antje Keimpes Kuipers 1910-2010) as
famke elke simmer mei fakânsje út Garyp in wike by har omkes (dy gjin bern
hyn) yn Skearnegoutum kaam - der wienen dan soms ek wol har
efternichtsjes út Wommels by, dochters fan "Greate" Beern Kuipers, in neef
fan har heit en kûper by it molk/bûterfabryk, Tafallich wie myn pake Atze
Veldhuis der bûtermakker, mar dat it letter famylje wurde soe wist min doe
fansels noch net.
dddddddddddddddddddddddddddddddddd

Uitnodiging thema avond CDA-fractie

De CDA fractie van de gemeente SWF, houdt op maandag 5 maart een thema avond.
Het onderwerp is de " kleine school, de krimp en woningbouw" in de dorpen
en wijken. Dit onderwerp is actueel, omdat de gemeente SWF veel dorpen

7

43ste jiergong – nûmer 7

maart 2012

met kleine scholen heeft. Woningbouw is hier op dit moment niet aan de orde
en de vergrijzing gaat door.
De CDA fractie is van mening dat dit onderwerp niet alleen actueel is in de
gemeente SWF. Het thema loopt door de hele provincie, zelfs door heel Nederland!
Het CDA heeft gemeend om ook tweede kamerlid Sander de Rouwe en gedeputeerde Tineke Schokker voor deze bijeenkomst uit te nodigen.
Naast deze twee sprekers is ook Alex Bonnema aanwezig, directeur van woningbouw vereniging Elkien.
Namens de gemeente SWF zijn aanwezig wethouder Gea Akkerman, samen
met beleidsmedewerker Hans Halbesma.
Als voorvechter van de kleine school, zal de heer Reitze Sybesma, voormalig
schoolleider in Gaastmeer aan de discussie deelnemen.
De gespreksleider deze avond is de heer Henk v/d Veer uit Sneek.
Lokatie voor deze bijeenkomst is "Praktijkschool de Diken" Hemdyk 20 in
Sneek. Aanvang 19.30.
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Een boek over Zuidwest-Fryslân

Op 15 maart verschijnt Tussen Hemdijk en Klif, een verkenning van de cultuurhistorische kwaliteiten van het nationale landschap Zuidwest Fryslân, geschreven door Meindert Schroor.
Dit boek vertelt u het verhaal van de landschappelijke onderdelen van Zuidwest-Fryslân en hun bewoners. Van de Waterpoort in Sneek tot het Roode Klif
bij Warns neemt het u mee langs de uiteenlopende kenmerken van deze
landschappen en legt uit hoe die zijn ontstaan. Het boek voert u langs de terpengebieden in het noorden, de meren in het midden en de bossen en heuvels in het zuiden en besluit deze rondgang langs de IJsselmeerkust als waterrijke zoom van deze Zuidwesthoek. Door het gehele boek wordt aan de
hand van foto’s en begeleidende teksten ingegaan op een aantal specifieke
aspecten van Zuidwest-Fryslân.
De verkoopprijs is € 15,--. Het boek wordt door de Afûk uitgegeven. Zie ook
www.afûk.nl.
Intekenen
Wanneer u vóór 1 maart 2012 intekent krijgt u het Friestalige boek It kweade
wiif fan Hylpen (korte Friese volksverhalen met bijzondere illustraties) van
Mindert Wijnstra cadeau. Intekenen kan via i.heddema@afuk.nl of bij de
plaatselijke boekhandel.
ddddddddddddddddddddddddddddddd
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Hobby Ringedingetjes.
e

Ringedingetjes het 8 boek van Jaap de Vries, een enthousiaste schrijver en
je leest het bijna in één keer uit. Deze boeken gaan over vogels waar ze gevonden zijn en waar geringd, De Vries heeft dit zelf ook vaak gedaan, en kan
hier aanstekelijk over vertellen.
Soms via de post krijgt De Vries een ring + melding binnen en kijkt hier dan
ook erg naar uit. Dan is er iemand die een ring gevonden heeft en stuurt die
dan op naar De Vries, die pluist dan uit waar de vogel geringd is en hoeveel
dagen hij onderweg is geweest, waar de vogel gevonden is, en de toestand.
Soms staat er dan heel zielig genoteerd “dood, tegen glas gevlogen” . De
Vries wil alles weten van vogels en zijn hobby is dan ook de ringen die de vogels om de pootjes hebben. En welke vogel het is. Zo kan hij het dan precies
e
uitzoeken ,noteert dit en maakt er weer een boekje van. Het 9 boekje is al
bijna klaar en in juli hoopt De Vries dit uit te geven.
Dus mocht iemand straks in het voorjaar een vogel vinden die nog een ring
om heeft, of een ring die in het weiland ligt wat ook wel eens gebeurt, neem
dan contact op met dhr. J. de Vries wonende in de Parkflat Stadsfenne Dekemalaan 17-601 te Sneek. De Vries is een echte aeisyker dus mocht hij niet
thuis zijn probeer het later nog eens.
Namens De Vries alvast bedankt.
Sietje Bakker.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Voedselbank Sneek/Wymbritseradiel:
wie kan er gebruik van maken?
Sinds mei vorig jaar is deze Voedselbank actief in de voormalige gemeenten
Sneek en Wymbritseradiel. Wij willen dit graag nog eens onder uw aandacht
brengen. Wij merken namelijk dat ons bestaan nog niet bij iedereen bekend is.
Het gaat ons daarbij dan vooral om de mensen die in aanmerking zouden
kunnen komen voor het ontvangen van een voedselpakket, maar de weg naar
ons nog niet gevonden hebben.
Denkt u dat dat voor u geldt, dan kunt u zich bij ons melden:
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door te bellen naar 06 52 11 15 98 (van maandag tot vrijdag, 19 – 21 u.)
of te kijken op onze website www.voedselbanksneek.nl
Als u zelf anderen kent die onze hulp zouden kunnen krijgen, kunt u hen ook
naar ons verwijzen.
Na de aanmelding volgt de screening door twee mensen van de Voedselbank.
Zij komen bij de aanvrager thuis langs, om te zien of aan de (landelijke) norm
voldaan wordt.
Om u een indruk te geven hoe die norm er uit ziet:
het netto besteedbaar inkomen (voor eten, drinken, kleding enz.) mag niet hoger zijn dan € 175.- per maand voor één volwassene.
Voor een tweede volwassene in het gezin komt daar € 60,- bij, voor elk kind
van 0 – 12 jaar € 25,- en voor elk kind van 13 – 18 jaar dat geen inkomsten
heeft € 50,-.
Wij hopen dat we zo allen bereiken kunnen die wij graag onze ondersteuning
willen geven. Om langs deze weg hun moeilijke financiële situatie wat te verlichten!
Voedselbank Sneek/Wymbritseradiel
ddddddddddddddddddddddddddddddd

Feriening fan Doarpsbelang
Skearnegoutum-Loaiingea

Datum: 8 maart
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Elim
AGENDA
 Opening
 Mededelingen
 Verslagen: jaarvergadering 11 maart 2011
jaarverslagen 2011/2012 penningmeester en secretaresse
 Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J. Ypma
Het bestuur draagt voor: Dhr. J. van Schepen
Tegenkandidaten kunnen zich tot 5 maart melden bij het secretariaat M. de Jongstr. 19
 PAUZE
 Film Grutsk + uitleg (film over hoe uniek ZuidWest Friesland is)
 Rondvraag
 Sluiting
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Noteert u alvast in uw agenda:
De 10e editie van:

HeechsimmerFestival

Zaterdag 14 juli 2012

op het strand van Heeg
aanvang 19.30 uur
kijk op www.heechsimmerfestival.info
voor het programma.
ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM
Het bestuur van gymvereniging ‘SSS’ is dringend opzoek naar bestuursleden want de gymvereniging zit zonder bestuur. Zonder bestuur geen
gymvereniging. Heeft u hart voor de gymvereniging meldt u dan aan.
Helpt u de gymvereniging naar het volgende jubileum?
Opgeven kan bij: Bianca Minnema, W. Santemastrjitte 31, 0515-424993,
Christina van der Schaaf, Trekskute 8, 0515-785347, Akke-Grietje Hoks,
Trekskute 15, 0515-430620, Petra Ipema, Lange Achte 19, 0515-421814,
Jacintha Ottenhof, 06-67321855

ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

Oud papier: zaterdag 3 maart
11
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Wolkom,
stiet boppe it papier mei de fraach ús foar te
stellen as nije ynwenners fan Skearnegoutum. Moaier
'ynkopper' kin hast net. En oer 'ynkopper' sprutsen:
sûnt septimber 2011, wenje wy tsjinoer it fuotbalfjild
op Fleardyk 31B en binne: Jan en Baukje Dijkstra- de
Jong.
Jan: berne 29-11-1943 yn Tersoal en Baukje: berne 12-01-1948 yn Ryptsjerk.
Jan waard boer, Baukje ferpleechkundige.
Wy troffen elkoar tidens in fekânsje yn Switserlân, trouden yn 1970,
krigen trije bern en wennen en buorken yn Tersoal. Mei ús bern, en letter ek
mei ús pake-en beppesizzers derby, bewarje wy dêr kostbere herinneringen
oan.
No wenje ús âldste soan en freondinne op 'e pleats. Sa bedarren wy yn Skearnegoutum. Hast in lytse emigraasje nei 41 jier tegearre, en foar Jan syn hiele libben, yn Tersoal.
Wennen wy earst in ein bûten it doarp, no wenje wy yn it doarp. Om ús hinne
buorlju, en dat bringt libben en gesellichheid mei: lytse bern
dy't oanbelje
om de nije fyts sjen te litten, of dy't bliid fertelle dat oer safolle nachtsjes sliepen harren jierdei is: prachtich!
En wat foelen wy dizze earste winter hjir mei de noas yn'e bûter. Sa tichtby
hûs, de redens ûnder,en genietsje fan it iis op de Zwette!
Der wurdt ús wol gauris frege:'hoe fielt it oan yn Skearnegoutum?'
Oant no ta kinne wy mar ien antwurd jaan: WOLKOM!
Mei in groet foar alle Doarpsomropper-lêzers,
Jan en Baukje
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Wij horen uw mening graag !!!

Als bestuur van de Oranjevereniging willen wij graag weten hoe onze leden en
inwoners van Scharnegoutum de activiteiten welke wij als vereniging organiseren beleven. Daarom heeft het bestuur van de Oranjevereniging huis aan
huis een enquête formulier verspreid.
Heeft u deze vragenlijst gemist of zijn er meer mensen in het gezin die graag
het enquête formulier hadden willen invullen? Ga dan nu naar de site van de
Oranjevereniging www.oranjeverenigingscharnegoutum.nl en vul het for-
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mulier in. Tevens is er een link via www.skearnegoutum.nl om het formulier
in te vullen, en dit kost u nog geen 10 minuten en via de handige verzendknop
digitaal te versturen.
Wij hopen op vele inzendingen, want alleen dan kunnen wij als bestuur terdege inventariseren wat er binnen het dorp leeft en speelt.
Alvast bedankt namens de Oranjevereniging.
ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Meeste melkkoeien in Súdwest Fryslân
Fusiegemeente Súdwest Fryslân telt de meeste melkkoeien
van Nederland. In deze Friese gemeente lopen bijna 48.000
melkkoeien, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor
de Statistiek. De koeien zijn verdeeld over 531 bedrijven.
Tweede op de lijst is Berkelland. Deze gemeente in de Achterhoek telt bijna 25.000 melkkoeien. Berkelland heeft 361
melkveebedrijven. Op de 224 melkveebedrijven in Weststellingwerf (Fr.) lopen bijna 21.000 koeien. Deze gemeente is
daarmee nummer drie op de lijst.
De top vijf wordt gecomplementeerd door Bronckhorst (20.500 koeien op 283
bedrijven) en Hardenberg (bijna 20.000 koeien op 261 bedrijven
Afkomstig van www.boerderij.nl
Even een snel rekensommetje: 48000:531= 90.4 koeien per bedrijf. Even om
me heen gekeken en ja dat gaat ongeveer wel kloppen. Er zijn er met meer
koeien, maar ook met een paar minder en gemiddeld is het ongeveer 90 tot
100 koeien.
Dat is niet gek, eigenlijk superleuk om in een gemeente te wonen waar ook de
meeste melkkoeien zijn. Maar we zien ze niet, want ze zijn nu natuurlijk lekker
knus binnen. We wachten even tot het voorjaar wordt en dan....
genieten!
Want het is toch altijd weer prachtig om te zien, die koeien.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Winterwille
Eind januari, begin februari hadden we plotsklaps een
mooi wintertje. Het begon al te kriebelen want de 11stedentocht was dichtbij. De meesten van ons hebben wel
een stukje van de elfstedentocht gereden, de Zwette is
dichtbij.
Onder de brug naar Sneek toe, zaten twee jongens op een
balk. Op de schaats reed ik voorbij. Een van de jongens riep : ‘It giet oan!’.
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Mmm, zag ik er zo sportief uit? Helaas was het de day after, de dag nadat
Wiebe Wielinga vertelde dat het feestje helaas niet doorging.
Bij de volgende brug waren er weer een paar jongens, maar met andere
bedoelingen. Boven de brug maakten ze sneeuwballen en stonden onschuldig
naar beneden te kijken. En als je dan onder de brug vandaan kwam kreeg je
een sneeuwbal in je nek. Leuk! Dat snap ik prima! En het lukte ook, dat was
mooi om te zien en best grappig. Maar helaas voor hun heb ik zoiets ook
weleens gedaan en was ik ze te slim af. Even onder de brug blijven staan en
toen hoorde ik ze al, waar is ie gebleven? Ha... en daarna snel wegrijden
natuurlijk.
Winter:
Amerika :
Het wordt winter en een man moet brandhout maken maar hij weet niet hoeveel hij moet hakken. Afijn hij hakt 2 bomen om en er komt een Indiaan langs
en de man denkt: Ha, Indianen weten altijd alles ja... Dus
hij vraagt: weet jij of het een strenge winter wordt??
Indiaan: het word een matige winter....
Man: mooi denkt de man en hij hakt nog wat bomen om...
Komt er een andere Indiaan langs en de man vraagt
weer: weet jij of het een strenge winter wordt?
Indiaan : het wordt een pittige winter ....
De man denkt: toch nog maar wat meer brandhout hakken. Zo gezegd zo gedaan. Nog 6 bomen erbij.
En er komt nog een Indiaan langs. Een hij vraagt weer: weet jij of het een
strenge winter wordt?
Indiaan: het word een strenge winter...
Man: nog maar wat hakken .. O.k. nog 5 bomen.
En er komt weer een Indiaan langs en de man vraagt weer: Weet jij of het een
strenge winter wordt?
Indiaan: het wordt een hele strenge winter..
En de man vraagt hoe weten jullie dat eigenlijk?? Zegt jullie opperhoofd dat of
zo?? Indiaan : dat zien wij aan grote stapel brandhout!
Zoiets kun je ook zeggen over de Elfstedentocht.
Komt de elfstedentocht, Ja, want de gemalen zijn gestopt. Komt de elfstedentocht? Ja want ze houden een persconferentie. Komt de tocht? , Ja, want ze
zijn het ijs aan het meten. Komt de tocht? Ja, want ze vegen de banen. Komt
de tocht? Ja, want het gaat flink vriezen. Komt de elfstedentocht? Ja, want ze
zijn ijs aan het transplanteren. Zou de tocht komen? Ja, want alle vrijwilligers
en zelf militairen helpen mee de baan aan te vegen. Zou de tocht echt komen? Ja, want er is alweer een persconferentie. Komt ie?
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Helaas niet! Maar de voorbereiding was super! En langs de elfstedentochtroute was het erg gezellig en sommigen hebben de tocht gereden en kwamen
met applaus over de finish van de Bonkefeart. De elfstedentocht, helaas hij
ging niet door. Maar de smaak hebben we te pakken. Het kan dus toch....
Maar nu.. is het weer Carnaval en ook Scharnegoutumers weten de weg naar
dit gezellige feestje te vinden. Ik weet een paar die heerlijk onderduikelen in
het verkleedfeest bij uitstek. Sommigen wonen hier al jaren, maar gaan even
terug naar hun ‘roots’ om er van mee te genieten. De anderen gaan naar
vrienden en bekenden of leven zich lekker uit in ‘Sneek’. Weet u wat ze soms
ook drinken tijdens carnaval ( Bergen op Zoom): een glas gevuld met voor de
helft bier en de helft 7-up. Misschien best slim?
Een beschonken carnavalsvierder loopt `s ochtends door het centrum van
Eindhoven en ziet een mooie jongedame hem tegemoet komen.
Hij twijfelt even, loopt op haar af en vraagt aan haar: Mefrauw,...hik,.. kende
gij mu wa v`rttellu..? Iz da, hik, nauw de zon of de maan...?
Waarop zij antwoordt; Awel meneer, iek zouw ut nie weten he, iek zij nie van
hier!!!
Nog ff een leuke:
Henk wilde met zijn vrienden naar het carnaval en kocht een duivels kostuum.
Zijn vrouw had gezegd dat ze absoluut geen zin had in dat gedoe en gehos en
zei dat ze thuis bleef. Ze verkleedde zich echter als dienstmeisje uit vroegere
tijden want ze wilde wel eens zien hoe hij zich amuseerde.Gemaskerd toog ze
naar de feestzaal en begon de duivel te verleiden.
Ze hadden veel plezier maar toen de duivel wat al te vrijpostig begon te worden, ging ze er als een haas vandoor. De volgende dag vroeg ze aan haar
man: 'En heb je je geamuseerd gisteravond?'
'Ach', zei hij, 'ik ben helemaal niet geweest. Ik heb met de jongens in het café
zitten kaarten en mijn kostuum uitgeleend aan Leo, maar die gozer heeft hartstikke veel plezier gehad met een dienstmeisje!'
En tot slot:
“Hoe heeft u zich vermomd op het Carnaval? ”
“Als badkuip.”
“Tjonge,wat ingewikkeld.”
“Nee hoor, het was heel eenvoudig. Ik liet me vol lopen....”
Voor de feestvierders... veel plezier.. en voor de Friese kruidkoeken : we hopen dat de elfstedentocht nog komt want ook wij houden wel van zo’n ‘te gek’
feestje. Dan ontdooien de Friezen. It giet oan!
Justin Kees.
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BoodschappenPlusBus!!
Bent u 55+ en heeft U wel eens zin in een gezellig uitje maar heeft u geen
vervoer?
Wilt u er graag eens samen met andere mensen op uit? Dan hebben wij voor
u een mooie oplossing! DE PLUSBUS!
De Boodschappen Plus Bus is een initiatief van
het Nationaal Ouderenfonds. In Súdwest Fryslân wordt deze dienst gecoördineerd door Timpaan Welzijn.
Wij organiseren verschillende uitstapjes, bijvoorbeeld naar musea, braderieën, steden, Orchideeënhoeve, rondrit door Gaasterland, lammetjes aaien op de boerderij, winkelen, een bezoek aan het Wouda gemaal enz.. U wordt voor
de deur opgehaald en ook weer thuis gebracht. Ook als u slecht ter been bent
of in een rolstoel zit kunt u mee! Ook rollators kunnen gewoon mee.
Onze chauffeurs/begeleiders zijn allemaal vrijwilligers, ze helpen u graag bij
in- en uitstappen als dat nodig is of bij het duwen van een rolstoel.
Bent u nieuwsgierig geworden, geef u dan (gratis) op als lid van de Boodschappen Plus Bus, dan krijgt u elke maand het programmaboekje toegestuurd. U kunt dan kiezen welke uitstapjes u leuk lijken en zich daarvoor telefonisch opgeven. U betaalt bij het instappen aan de chauffeur de ritprijs. Eventuele entree kosten en wanneer u besluit met elkaar ergens iets te eten of te
drinken, dan is dat uiteraard voor eigen rekening.
Nieuwe leden ontvangen 4 waardebonnen van 5 euro, die u kunt inwisselen
voor korting op de ritprijs.
Ook kunt u met uw buren, vrienden, kennissen of dorpsgenoten gebruik maken van de PlusBus, voor bijvoorbeeld een maandelijks bezoek aan de bibliotheek, wekelijks naar het zwembad enz.. Er kunnen maximaal 9 personen in
een bus, inclusief chauffeur, zonder rolstoel. We beschikken over 2 bussen.
Voor informatie over de mogelijkheden en voorwaarden of om u aan te melden als lid kun u terecht bij:
Timpaan Welzijn, Poort 20, Oude Koemarkt 20 te Sneek,
tel. 0515-414162 E-mail: plusbus@timpaanwelzijn.nl
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
Een duizendpoot wilde ook eens gaan schaatsen.
Helaas, toen hij al zijn schaatsen aan had was het al zomer.

16

43ste jiergong – nûmer 7

maart 2012

Bladmuziek overbodig door uitvinding
Friese ict-student
Trompettist Rinse Ringma leest zijn muziek vanaf een Android-tablet
op een aangepaste lessenaar.
SCHARNEGOUTUM – De 20-jarige ict-student Rinse Ringma uit het Friese
Scharnegoutum heeft een digitale muziekmap ontwikkeld. De trompettist bij
Advendo Sneek heeft zijn bestaande muziekstandaard dusdanig aangepast
dat er een Android-tablet, een minicomputer, op kan staan.
Alle bladmuziek heeft Rinse ingescand. Hierdoor hoeft hij niet langer een zware tas vol muziek mee te nemen naar de wekelijkse repetitie. „Het is reuzehandig”, zegt Rinse over zijn uitvinding, een soort e-reader. Met een simpele
zoekfunctie heeft hij een nieuw stuk zo op zijn tablet.
Ook aantekeningen maken gaat heel eenvoudig. Als de dirigent vindt dat iets
luider of zachter gespeeld moet worden, dan kan Rinse dat er gemakkelijk bijzetten met zijn digitale pennetje. Op het oude vertrouwde muziekpapier kon
dat ook wel –met potlood– maar daar was toch de gewoonte om de bladmuziek zo ‘schoon’ mogelijk te houden.
Rinse speelt al zo’n tien jaar bij Advendo. Met de show- en drumfanfare heeft
hij al heel wat (buitenlandse) reisjes meegemaakt en heeft hij ervaring opgedaan op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De muzikale e-reader gaat
niet mee naar zulke optredens; die is uitsluitend voor de repetities. Tijdens de
shows moeten de Advendo-muzikanten al hun stukken uit het hoofd kunnen
spelen.
Rinse zit momenteel in het examenjaar van zijn ict-opleiding aan de Friese
Poort in Sneek. Een poosje geleden bedacht hij dat hij als ict’er wat moest
doen voor de muzieksector. Muzikanten hebben stapels bladmuziek in hun
muziektas zitten. „Dat kan wel wat milieubewuster”, meent Rinse. Zeker in het
digitale tijdperk hoort het meezeulen van stapels bladpapier niet meer, aldus
de Scharnegoutumer. Hij scande dus al zijn muziek en sloeg het op in zijn tablet.
Er is nog wel een probleempje, geeft Rinse toe. Hij moet nog bedenken hoe je
de muziek snel kunt omslaan. „Tijdens het spelen kun je niet even je vinger op
het scherm plaatsen. Ik zit te denken aan een voetpedaaltje.”
Gevonden via internet op www.rd.nl
dddddddddddddddddddddddddddddddd
Waarom staan Belgen in de winter op straat met een zak friet?
Ze wachten tot de zoutstrooier langs komt.
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Gratis Tennis in april
Op zaterdagochtend 7 -14 -21 -28 april en 5 mei van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor iedereen, jong & oud, geheel vrijblijvend.
Racket en ballen zijn aanwezig.
Kom gewoon eens langs op de baan op zaterdagochtend.
Neem gerust je vriend, vriendin, man, vrouw, broer, zus
of buren mee.
Maar als je alleen komt, is het ook goed.
Want op zaterdagochtend zijn er altijd mensen om tennis
mee te spelen.
Heb je in het verleden tennis gespeeld maar het racket al
jaren niet meer aangeraakt? Kom dan langs en sla een
balletje mee!
Dit geldt zeker ook voor 55+!
www.skearnetikkers.nl
dddddddddddddddddddddddddddddd

,,Dries’’
(Zie fotobijlage) Op 8 febr. l.l. is yn Kollumersweach ferstoarn Sjoerd de Boer,
hij is 92 jier wurden, en wie berne yn Skearnegoutum.
Yn de twadde wrâldkriich wie hij ien fan de minsken die doe djip yn it ferset
siet.
,,Dries’’ wie syn skûlnamme, mar op papier, dus foar de wet wie hij de
feedokter Willem van den Bosch út Goëngea. Dit,, wurk’’ joech him wat
ekstra frijheid. Hij wie de rjochterhân fan de lieder fan de L.O. (Landelijke
Organisatie voor hulp aan Onderduikers.)
In great diel fan de oarloch wie hij - mei syn frou – ûnderdûkt yn de Jutryp,
ûnderoaren bij de âlders fan ús âld skoalhaad Gaastra.
Ek wie hij belutsen bij de oerfal op it distribúsjekantoar yn St.Janskleaster.
(10-09-1943.)
Hessel.
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Uitnodiging
Informatiebijeenkomst voor alle inwoners
van Scharnegoutum e.o. over bouw
nieuwe
Multifunctionele Accommodatie ( MFA )
op huidige locatie school
Vrijdagavond 16 maart 20.00 uur
in dorpshuis Elim Scharnegoutum
Europa Kinderhulp zoekt gastvrije gezinnen

‘Wij hebben ieder jaar minimaal
vijftig vakantiegastouders nodig’
Ieder jaar heeft Europa Kinderhulp alleen al in de provincie Friesland minimaal
vijftig nieuwe vakantiegastouders nodig om aan de vraag te voldoen. Minimaal, want het aanbod van vakantiekinderen voor wie een vakantie bepaald
geen overbodige luxe is, is vele malen groter. Het wordt echter steeds moeilijker om nieuwe gastouders te vinden. De sinds enige jaren afnemende animo
om vakantiegastouder te worden baart Henk Jaap Bakker, voorzitter Europa
Kinderhulp Friesland, ernstig zorgen. Hij weet als geen ander hoe hoog de
nood is bij de kinderen. Al vele jaren is hij als vrijwilliger aan Europa Kinderhulp verbonden. Hij heeft in de loop der jaren talloze verhalen gehoord van
mensen die huisbezoeken bij vakantiekinderen hebben gedaan. Hartverscheurende verhalen over veel te kleine behuizing, emotionele en lichamelijke
verwaarlozing en armoede. Bakker: “Die verhalen gaan je echt aan het hart en
dat maakt dat ik na al die jaren nog steeds de motivatie heb om me in te zetten voor Europa Kinderhulp. Dit werk blijft erg noodzakelijk! Wij zijn altijd op
zoek naar nieuwe gastouders die een kind de vakantie van hun leven willen
bieden. En hoe eerder gastgezinnen zich aanmelden, hoe beter.”
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De kwetsbare kinderen zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en
België. Door uitzendende organisaties als het Rode Kruis en Jeugdzorg worden kinderen geselecteerd die een vakantie echt nodig hebben. Ruim twee
weken in de zomervakantie verblijven zij bij Friese gastgezinnen waar ze de
kans krijgen onbezorgd kind te kunnen zijn. Meer informatie op
www.europakinderhulp.nl of bel met Joke de Vries op 058-2573612 of mail
naar friesland@europakinderhulp.nl.
Data kinderreizen Friesland
Franse kinderen: 7 juli – 27 juli, 21 juli – 11 augustus
Duitse kinderen: 23 juli – 10 augustus, 30 juli – 17 augustus
Nederlandse kinderen: 23 juli – 10 augustus
Belgische kinderen: 9 juli – 27 juli
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Liesbeth van
Keimpema, PR Regio Friesland, 06-53840557.

Krite nijs

Ienakters
Sneon 24 maart ha we op it programma stean
in jûn mei 3 ienakters.
Spilers út eigen doarp sille jimme in noflike jûn bringe
Mei in optreden fan

de Brûskoppen
ek sil foar jimme optrede:

Marjet v.d. Meeren
Kom nei Elim,
it begjint om 20.00
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IJsmakerij Tikje Anders
We zijn in de ‘winterstemming’ en ook nog een beetje in de sfeer
van al het ijsplezier! Maar houdt u van meerdere soorten ijs dan
is er een sprankelend bedrijf in ons dorp waar u terecht kan en
die maken voor u ijs dat net een tikje anders is. Nieuwsgierig?
Welkom bij IJsmakerij Tikje Anders.
Aan het Molepaed 9 is een gedeelte van de garage veranderd in een ‘coole’
ruimte om ijs te maken. De ijskeuken is een hygiënische ruimte, want dat is
nodig bij het bereiden van ijs.
Terwijl ik langs kom zijn Anna de Vreeze en Piri Schaaper al druk in de weer.
Met schorten voor, hoofddoekjes etc. Deze keer maken ze twee soorten ijs.
Het ene is Zweeds Hjortron ijs met vruchtvlees en pitjes afkomstig van de
Zweedse berg-braam en het andere is roomijs met witte chocola en cacaopepertjes.
De ijsmachine draait al en alles staat klaar, de witte chocola wordt heel langzaam gesmolten. Tussendoor even in ‘petear’ met Anna en Piri. Ondertussen
wordt de tijd in de gaten gehouden, want het mag niet te kort en niet te lang
draaien. De luchtigheid van het ijs moet precies goed zijn. De verwerkingstemperatuur is ook belangrijk.
In juli 2011 is het bedrijf gestart. Piri was ervoor werkzaam in een ijssalon, als
assistent- ijsbereider, in Joure. Het bedrijf ging failliet. Na enige tijd begon het
toch weer te kriebelen, ze wilde graag toch weer iets met ijs doen. Hiervoor
maakte ze ook Anna warm. Samen gingen ze de cursus IJsbereider in Wageningen volgen. Een tijd lang één dag in de week naar Wageningen, dit waren
erg lange dagen met een hoog tempo en veel informatie, dus erg veel geleerd.
Hun wens was om een echte ijssalon met ijs en ook koffie en gebak te beginnen, maar dat is tegenwoordig zo eenvoudig nog niet. Nu zijn ze gestart met
een ijsfabriek. “We beginnen klein en we kijken wel hoe het gaat lopen “ zo
vertellen Anna en Piri.
En het gaat inmiddels al lekker lopen... Op evenementen kun je ze al tegenkomen zoals op ‘Sipelsneon’ de braderiemarkt in Sloten, de Molendag, de visserijdagen in Stavoren, feestweek in Balk en tijdens de ‘Groei- en Bloei’ bij
Dekemastate en ga zo maar door..... misschien heeft u ze al eens getroffen
op het dorpsfeest van vorig jaar.
Er bestaat ook een mogelijkheid om ijs te bestellen. Moeilijk? Ja best wel,
want er is zo’n grote keuze. Ze hebben natuurlijk roomijs, vanille-ijs, aardbeiijs en chocolade ijs, maar ook Griekse yoghurt ijs, yoghurtijs met bosvruchten,
stracciatella, witte stracciatella, citroenroom, mangoroom, Zweedse Hjortron
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ijs, Zweedse Lingon ijs, rum-rozijnen ijs, banaanroomijs, pistache ijs maar
ook Fryske Sûkerbôle ijs en Pake’s appeltaart ijs en wat denkt u van ‘Skearnegoutumer Krúdkoeke-ijs? Maak maar gewoon een keuze , het is allemaal
lekker! Ook suikervrij ijs is mogelijk,de smaken zijn: aardbei, chocola, pistache
en roomijs.
Nieuwe smaken van dit jaar zijn: Hazelnootijs en Bounty-ijs (kokos met chocola).
En... samen zijn ze nog steeds aan het experimenteren, smaken uitproberen,
iets meer of juist minder vruchten, iets meer of minder chocola etc.
We gaan weer naar de ‘coole ruimte’ toe, de ruimte met de vriezer, keuken,
aanrecht en alle ingrediënten op een rijtje boven op de voorraadplank. Nu
worden de ingrediënten toegevoegd aan het ijs en de ijsmachine mengt alles
nog even goed. Dan mogen we proeven. Eerst proeven we het Zweedse
Hjortron ijs. Mmm, spannend ijs met een verrassende smaak. Exclusief en erg
lekker! Daarna komt het roomijs met witte chocola en de cacao-pepertjes. Dit
laatste zorgt voor een ‘tinteling’ op de tong, ook dit ijs is écht verrukkelijk.
Ook restaurants en hotels gaan binnenkort gebruik maken van dit exclusieve
ijs.
U wilt het ook een keer ( of meer) proberen? Speciaal voor u, als bewoners in
Scharnegoutum, hebben ze deze maand (geldig tot de volgende Doarpsomropper uitkomt) een speciale aanbieding!
IJsbombe pistache of IJsbombe mango van € 9.95 nu voor € 8.50
( halve bol met doorsnede van 15 cm)
Tip: Wat ook leuk is, is om een keer een IJs- cadeaubon als origineel cadeau aan iemand te geven. Ze zijn er voor € 5, - € 7.50 € 10, - en € 15, Hoe kun je ze bereiken? Er is een website: www.ijsmakerijtikjeanders.nl
met allerlei informatie en hierop is ook een bestellijst waarop u een en ander
kunt invullen. Ook kunt u bestellen via de email: ijsmakerijtikjeanders@
hotmail.com, tevens kunt u bij ze langs gaan of even contact opnemen via telefoonnummer: 06-49742396 en 06-33741079.
Ze hebben een ruime voorraad en als het er tijdelijk niet is, wordt er natuurlijk
vrij snel ijs bijgemaakt. Weet u een evenement of heeft u een leuk idee, u kunt
ze gerust vragen.
Maar er is meer, zo vertellen Piri en Anna: we maken ook verschillende soorten ijstaarten. (van 2 persoons tot 12 persoons-taarten). Je kunt dan denken
aan een ‘eindexamen-taart, verjaardagstaart, geboortetaart of een ‘paasijstaart’. Zelf kun je de smaken aangeven die je graag in de taart terugvindt.
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(maximaal 3 smaken). En denkt u nu, het is nog geen zomer? Geen probleem, dit ijs is zo lekker, het smaakt altijd. Dus als u een keer iets speciaals
heeft, hoeft u niet ver te zoeken voor een exclusief dessert. Zoals b.v. voor
pake op z’n verjaardag: ‘Pake’s appeltaart? Het kan allemaal. Anna en Piri,
veel succes!
Foto’s op de fotobijlage.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Reacties op het ‘kippenstukje’

Met belangstelling heb ik het artikel over het buizerdpaar gelezen. Ik stond nl.
in december voor het keukenraam en zag een grote vogel achter in de tuin, op
het gras, die druk aan het pikken was. Nu hebben wij altijd veel vogels in de
tuin, maar deze kwam mij niet bekend voor.
Omdat ik getrouwd ben met een man, die altijd overal de roofvogels op de
paaltjes ziet zitten, bedacht ik mij dat ik snel wat foto's moest maken. Deze
zijn dan ook door het keukenraam genomen. Naar buiten gaan leek mij geen
optie, want de vogel zou dan waarschijnlijk snel gevlogen zijn. Na een paar
foto's ben ik via de voordeur naar buiten gegaan, om het huis heen gelopen
en geprobeerd om dichterbij te komen. Maar inderdaad, hij had mij al gehoord
en verdween.
Nieuwsgierig, zoals mijn naam al doet vermoeden, wilde ik toch weten waarin
hij aan het pikken was geweest. Toen ik dichterbij kwam werd mij al snel duidelijk dat een kleinere vogel zijn slachtoffer was geworden. Er lagen nl. allemaal grijze veertjes op het gras. Daarvan heb ik ook nog een foto genomen.
Helaas kon ook Peter mij niet vertellen om welke vogel het ging, maar dat het
een roofvogel was leek wel duidelijk.
Dus toen ik het verhaal in de vorige Doarpsomropper las werd het allemaal
heel herkenbaar. De foto's zijn bijgevoegd en ik hoop dat jullie mij kunnen vertellen of dit inderdaad een buizerd is.
Met vriendelijke groet,
Aagje van der Veldt-Volberda
En ...In de doarpsomropper las ik het stukje over de buizerd en de kippen.
Er werd gevraagd of er meer bekend was over het buizerdpaar.
Wij hebben een volière met vogels. En daarbij was ook een roofvogel. Eerst
dacht ik ook dat het een buizerd was, maar het was een sperwer. Misschien is
het bij diegene van het stukje ook wel een sperwer geweest. Ik heb de sperwer 2x op camera gefilmd.
Vriendelijke groet,
Akke v/d Burg
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Leuke reacties, geweldig! Toen ik de foto’s van Aagje zag, dacht ik, ja dat is
duidelijk een buizerd. Vooral het bosje veren dat hij achterliet. Daarna heb ik
gegoogled en een sperwer lijkt erg veel op de buizerd. De buizerd heeft een
zeer variabel gekleurd verenkleed, dat meestal bruin is met kleine, witte vlekken. Er zijn echter ook vogels met een verenkleed dat vrijwel geheel wit is. In
de vlucht is de buizerd te herkennen aan de brede, hoekige vleugels, de korte
hals en de gespreide, korte staart. In de vlucht laat de buizerd regelmatig een
luide miauwende roep horen. Lengte; 46 tot 58 cm en spanwijdte: 110 tot 130
cm.
En dan een sperwer: een sperwer heeft een kenmerkende manier van jagen,
de vogel vliegt behendig langs struiken en tussen bomen door, waarbij gebruik wordt gemaakt van iedere beschutting. De vogel vliegt hierbij in een cirkelvormige vlucht, afgewisseld met telkens drie of vier vleugelslagen. Ondertussen speurt de sperwer naar zangvogels, het belangrijkste voedsel, die in
een verrassingsaanval gevangen worden. Het vrouwtje is bij de sperwer beduidend groter dan het mannetje. Het verenkleed van het mannetje is grijzer
dan dat van het vrouwtje. Lengte: 29 tot 41 cm. Spanwijdte 60 tot 80 cm en
kenmerken: de bovenzijde blauwgrijs v kleur, de onderzijde vaalwit met dunne
roestbruine dwarsstrepen, over de staart lopen enkele brede, donkere dwarsbanden.
Een sperwer houdt dus meer van kleine vogels en daarom was deze bij de
volière van Akke, maar de roofvogels die bij ons waren om de kippen een kopje kleiner te maken, daarvan was er 1 witachtig, en 1 bruinachtig en de spanwijdte van de vleugels waren toch wel zo groot dat ik vermoed dat het om buizerds ging. Ook omdat sommige kippen die slachtoffer geworden zijn, groter
waren en dat ze daar ook geen moeite mee hebben gehad.
Zo zie je maar, er is actie in Scharnegoutum. De natuur zit bij ons om het
hoekje. Fijn dat jullie gereageerd hebben en.... Als er vogelaars zijn die denken, wij weten meer of die foto/ filmpje,willen we ook bekijken. Laat het ons
weten. Aagje en Akke, dankjewel voor jullie reacties!
ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Jong en al lid van een begrafenisvereniging?

Als je jong bent heb je niks met een begrafenis- of uitvaartvereniging.
Waarom zou je dan lid worden van zo’n vereniging? Iets oudere jongeren, die
een huis kopen, moeten van de bank een overlijdensverzekering afsluiten.
Waarom dan ook nog lid zijn van een uitvaartvereniging?
Bijna alle dorpen hebben zo’n vereniging. Ooit ontstaan uit de burenhulp: elkaar bijstaan bij het overlijden en alles regelen voor de begrafenis.
De vereniging heeft die burenhulp overgenomen. Het zijn mensen uit het eigen dorp die de uitvaart regelen.
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Er zijn tegenwoordig veel commerciële uitvaartondernemingen. De naam zegt
het al: de mensen die voor zo’n onderneming werken, zijn allemaal in loondienst. De mensen van de vereniging: bode, dragers, grafdelvers krijgen een
vergoeding voor hun werk. Je begrijpt: dat scheelt aanmerkelijk in de kosten.
Als je van jongs af aan lid van de vereniging bent krijg je bovendien nog eens
€ 1000 korting op de totale rekening die normaal zo’n € 4000 bedraagt.
Naast een overlijdensverzekering kun je dus lid zijn van een uitvaartvereniging.
Waarom? Uit solidariteit met je dorpsgenoten, om een dorpstraditie in stand te
houden en om het goedkoop te houden.
Verhuis je naar een andere plaats? Geen probleem. Wel moet de familie dan
altijd eerst de bode van onze vereniging bellen en hij regelt dan de hele
uitvaart.
Ook ouderen kunnen altijd nog lid worden van onze vereniging, daar is dan
een speciale regeling voor. Dan is er een lagere ledenkorting en de uitvaartkosten zijn voor hen dan ook een stuk lager dan bij een commerciële uitvaartonderneming.
Lid zijn van onze vereniging kost € 18 per jaar.
Wil je of wilt u lid worden of meer informatie? Neem dan contact op met onze
penningmeester Tseard Zeilstra: tel. 412525. Mailadres: tjeerdzeilstra@hotmail.com
Op maandag 12 maart is in Elim de jaarlijkse ledenvergadering van de uitvaartver. De Laatste Eer van Scharnegoutum/ Loënga.
Ds Sytze Ypma zal spreken over: “Begraven of cremeren. Een kwestie van
smaak?”
De avond begint om 20.00uur en iedereen is van harte welkom.
Namens het bestuur C. de Boer-Bergstra.

Kerkdiensten maart
04 maart 09.30 uur

Mv. M. Vermeulen

19.30 uur
11 maart 09.30 uur

Ds. S. Ypma

14 maart 19.30 uur
18 maart 09.30 uur

Ds. S. Ypma
ds. S. Ypma

25 maart 09.30 uur

Ds. A. Veldhuizen
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VIOLENACTIE

VIOLENACTIE

VIOLENACTIE

Op zaterdag(ochtend) 24 maart 2012 houdt de Peuterspeelzaal weer de jaarlijkse violenactie.
Wij komen dan vanaf 9.30 uur bij u aan de deur om
violen te verkopen. De opbrengst is bestemd voor
de Peuterspeelzaal.
Om er zeker van te zijn dat u violen krijgt, kunt u
uw bestelling vooraf aan ons doorgeven. Dit kan door het sturen van
een e-mail naar ons bestuurslid taniavanelven@hotmail.com. De bestelde violen staan dan op zaterdagochtend 24 maart tot uiterlijk 11
uur voor u klaar bij J. Castelein aan de Oergongswei 9.
Ook kunt u op zaterdagochtend vanaf 9.00 uur zelf naar Castelein komen om hier violen uit te zoeken.
NB. In de week van 5 t/m 10 maart collecteert de Peuterspeelzaal voor
Jantje Beton.

De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand maart jarig.
01 maart Niels Bijlsma
01 maart Esmee Bijlsma
01 maart Esther IJpma
07 maart Anke Kingma
07 maart Ynte Santema
08 maart Fokje Femke Castelein
10 maart Jesse Faber
11 maart Djura Peterson
13 maar Hessel de Groot
16 maart Tessa van den Berg

17 maart Thomas van Ruiten
17 maart Lukas van Ruiten
20 maart Roos Brands
24 maart Dana de Bruin
27 maart Benthe Bonnema
27 maart Elbrich Kooistra
27 maart Raoul Kalteren
27 maart Jorn Dijkstra
28 maart Naomi Banning
31 maart Sterre de Vries
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Activiteiten die normaliter wekelijks plaatsvinden
Maandagavond: Martenscantorij en damclub De Stadige Strikers
Dinsdagavond: Koor Sjirha-sjirim ; Biljartclub De Lakenkrakers ; Theatergroep
Woensdagavond: Muziekkorps Excelsior
Donderdagavond: Biljartclub Scharnegoutum
Vrijdagmiddag en avond: Zumba dansen

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

01 maart Korps
05 maart Krite
06 maart Rallyclub, Opstellingenwerk
07 maart Koersbal, Pastorale raad, Fûgelwacht, Krite
08 maart Jaarvergadering dorpsbelang, kerkrentmeesters, Opstellingenwerk
10 maart Martenscantorij
12 maart Ledenvergadering Laatste Eer, Krite
14 maart Shantykoor, Opstellingenwerk
15 maart Passage
16 maart Informatieavond MFA Scharnegoutum
17 maart Damtoernooi, Familiefeest
19 maart Krite
21 maart Koersbal, Moderamen
22 maart St. Natuurterreinen, Krite
23 maart Kaartavond
24 maart Krite uitvoering
27 maart Rallyclub
28 maart Shantykoor, Verjaardagfonds, ZWO, Kinderkerk
29 maart Bewonersraad Friesland, Kerkenraad
31 maart Paasmiddag kerk, Familiefeest
Meer informatie over de agenda van dorpshuis Elim en vooraankondigingen
evenementen en activiteiten zijn ook te lezen op www.dorpshuis-elim.nl

Meldpunt klachten
Als mensen klachten hebben, kan men dit zelf doorgeven via de site:
gemeentesudwestfryslan.nl, gemeenteloket, klachten en meldingen.
Hier kan je allerlei klachten en vragen melden rechtsstreeks bij de gemeente.

E-mailadres Dorpsbelang: info@db-scharnegoutumloenga.nl
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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:
Algemene Meldkamer: 0900-8844
Alarmnummer: 1-1-2
Adres politiebureau:
Ijlsterplein 1, 8608 DG Sneek

Wijkagent: B. van Rooij, tel. 0900-8844
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 Snee+6k. Tel. 415313
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