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Skarnepeople soap;
Hemelsblauw reflecterend
Hebben jullie de enquête van de oranjevereniging al ingevuld? Iedereen reflecteert tegenwoordig tijdens zijn of haar studie/werk. (Een vriendin zei laatst;
zie je niet dat ik alles reflecteer, ik geef zo’n beetje licht…). De oranjevereniging dus ook en daar hebben ze jullie antwoorden voor nodig. Er wordt gevraagd naar je leeftijd, niet naar je sekse, dus ik ben er vanuit gegaan dat
vrouwen de enquête ook mogen invullen.
Toen we het briefje op vrijdag door de bus kregen alweer een hele tijd terug,
hebben we direct ’s avonds op de bank na de eerste weekendborrel samen op
de vragen zitten reflecteren en vreedzaam het briefje ingevuld (ik had de pen
in de hand). Je kon dit ook per computer invullen, maar die vrijdagavond stond
ie er nog niet op. Dat hadden ze bij de oranjevereniging vast niet gedacht dat
mensen direct diezelfde avond op de oranjeactiviteiten zouden reflecteren! De
computerversie heb ik ook nog gedaan, maar nu zonder weekendborrel en in
mijn eentje en dat reflecteert toch net anders….dus als je nog niet je licht hebt
laten schijnen over deze enquête….zie www.oranjevereniging scharnegoutum.nl.
En nu verwacht ik, samen met jullie op een reflecterend verslag van de oranjevereniging. In het julinummer van de Doarpsomropper? …..
Behalve dat ik reflecteer tijdens mijn studie en op de vragen van de oranjevereniging, ren ik soms nogal nietsziend door het leven… dat levert klachten;
“Woest my net sjen?” hoor ik regelmatig. Laatst vroeg een dorpsgenoot naar
het doel van mijn geren/gejog. Had ik ook nog nooit op gereflecteerd…nah ja,
behalve dan dat het me gelukkig en tevreden stemt. Daar schijnt een losschietend stofje in je lijf de oorzaak van te zijn, maar zo diep reflecteer ik niet. Mensen zien mij wel door mijn reflecterend hemelsblauw jasje en ja, eerst was er
ook een broek (een set van Green Peace, heel ecologisch verantwoord en zo)
maar die is twee jaar terug in de container gekieperd…dat hemelsblauw is in
de hoofden van de skarnepeople blijven hangen. Dezelfde vriendin die continu
licht geeft vond het niet verwonderlijk; “Je woonde bijna in die broek”. Hemelsblauwe broeken waren er niet meer te krijgen, dus toen maar een zwarte
(wel met hemelblauwe streepjes) en een grijze (met witte streepjes). Maar het
blauwe jasje doet het goed op de rotonde, veel auto’s laten me voorgaan, kan
ook door mijn nietsziende blik komen.
Tijdens dat nietsziende geren flits er van alles in mijn hoofd en dat leidt tot
skarnepeople soapverhaaltjes…geen diepgaande reflectie, dus ik geef geen
licht, vandaar het reflecterende jasje; word ik niet over het hoofd gezien!
Zaterdagavond 24 maart, tijdens de Krite werden drie eenakters opgevoerd en
de laatste heette Zwette watch, dat schuurt aan skarnepeople soap, dus werd
er in mijn bovenkamer kritisch gereflecteerd. Op datzelfde moment las ik ver-

2

43ste jiergong – nûmer 9

mei 2012

schillende boeken en die spiegelen mee in mijn reflectie; Ter herinnering aan
haar/ Memoires van een bitch/ Vrouw zijn, hoe doe je dat… ja, ja, ik weet het
leesvoer voor vrouwen en zo kwam ik tot de volgende generaliserende bespiegelingen over de man/vrouw verhoudingen in Scharnegoutum;
-Vooral jonge meiden doen mee aan ‘idols’ toestanden, maken er hele verkleedpartijen van en zijn nog net zo onzeker als 25 jaar terug over hun lijf en
hun kunnen. Die lijven mankeerde dus nix aan, net als 25 jaar terug en hun
kunnen spetterde er helemaal af tijden hun zing- en rap act!
- Scharnegoutumer mannen zijn depri en hebben last van de economische
crisis en/of de midlife crisis, luisteren braaf naar adviezen van nijlpaardvrouwen uit de Zwette.
-Hoewel ze heel goed ‘vreemde’ mannen konden dirigeren naar hun eigen
vrouw of doel, houden de nijlpaardvrouwen vanuit de Zwette hun eigen man
strak in de gaten met een waterproofmobiel, want ze hebben een fobische
angst dat hun man er met iets strakkers vandoor gaat. Maar ik heb zelden
zulke mooie nijlpaardvrouwen gezien, die zich zo elegant bewegen in zulke
fleurige badpakken, de kleuren reflecteren nog steeds in mijn hoofd.
-Alle vrouwen zijn superonnozel achter de computer en achter de helpdesk
zitten mannen die dat heel arrogant vermakelijk vinden (een rolomdraai in deze eenakter had ik wel boeiend gevonden, doet een helpdeskvrouw net zo lullig/bitcherig als een helpdeskman?).
-Gelukkig hoorde ik mijn eigen naam ineens ook vanaf het podium roepen.
Slimme zet, want anders had ik mezelf niet eens zien flitsen in hemelsblauw.
Moet voor de ‘depressieve’ Freark wel heerlijk zijn geweest om een positieve,
enthousiaste vrouw neer te zetten!
-Het allerleukste was dat daarna Klaas Kroese in tegengestelde richting (in
deprimerend zwart, maar wel strak) voorbij kwam op het podium, helemaal
opgaand in zijn kloppende cijfers op zijn horloge, uitgebeeld door een ‘inspiratieloze’ Sytze. Gelukkig lieten ze ‘Klaas’ niet in dezelfde richting draven als
‘mij’, want dan haalt ie mij zo snel in. (een keer meegemaakt, net of sta je
stil…. ). Nee zo was het perfect, man en vrouw joggend, in verschillende
richtingen, maar gelijkwaardig en complementair!
-Samenvattend; mannen zitten in hun hoofd en vrouwen in hun lijf. Het liedje
dat in zwette watch werd gespeeld bevestigt het. Doe maar zingt; ‘vlinders in
mijn hoofd’… Volgens mij is het taalkundig zo dat je vlinders in je buik hebt,
maar goed het rijmt wel weer prettig op ‘aangenaam verdoofd’…
Nu heb ik weer genoeg gereflecteerd, ik ben er bijna licht van in mijn hoofd
(aangenaam verdoofd). Nog één opmerking; sinds de Krite avond is er een
gaatje in mijn hemelsblauwe jasje ontstaan. Er moet dus bijna een nieuw jasje
komen, want die gaat tezijnertijd mijn broek achterna… zonondergaand oranje
lijkt me wel wat; hartverwarmend! Stoppen de auto’s ook wel voorop de rotonde. Of zou de hemelsblauwe reflectie dan doven in de hoofden van de
skarnepeople?
SYM. B
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Wie, Wat, Waar
WIE?
Kijk eens opzij als je er langs loopt: naar de kinderen
van de basisschool.
WAT?
En ontdek hoe ze massaal aan het knikkeren zijn. In
groepjes, met z’n tweeën, gehurkt, erbij staand.
WAAR?
Op het schoolplein. En ook thuis, op de stoep. Geconcentreerd, in eindeloze herhaling.
WAAROM?
Omdat het is komen aanrollen uit de tijd voor hun. Van vroeger naar nu. Van
voor onze pakes en beppes - langs hen, onze ouders, via ons, naar de kinderen van nu. Als een draadje door de tijd dat onverstoorbaar Hyves, hypes en
hyper passeert. Als een koord dat de kinderen verbindt met de mensen van
vroeger en daarvoor.
EN TOEN?
Leerden ze, net als vroeger, in het knikkeren omgaan met het leven: met winnen en verliezen, afpakken en gunnen, mikken en net-niet . Aaaaah, jammer!
Was het alweer niet waar dat de jeugd van tegenwoordig zo anders is. Hun
hart en handen laten zich door hetzelfde plezier raken als de kinderen van
vroeger.
EN VOORAL:
Dringt zich de gedachte op: als dit een zichtbaar lijntje is door de tijd, hoeveel
onzichtbare lijntjes lopen er dan wel niet van verleden naar heden, tussen ons
voorgeslacht en de kinderen van nu?
Het knikkeren maakt dat tastbaar. Naast al die verbindingen die je niet kunt
zien, maar des te beter voelen. Lichte en zware.
Bewegen de kinderen zich zo de toekomst in, verschillende zichtbare en onzichtbare lijntjes oppakkend, of erdoor gesteund. En is dit knikkerlijntje er eentje van plezier.
Is de volgende rage ook al begonnen: iets met draadjes. Toeval?
A.M.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Oud papier: zaterdag 5 mei
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Wat eten wij vandaag?
Sla of salades?
De maand mei vind ik altijd de eerste maand, dat sla me ook
echt smaakt. Natuurlijk afhankelijk van het weer, maar voor
mij is mei de eerste echte zomermaand. Geen winterkost
meer, langzaam weer de tijd voor de “koude groenten”. En
daar is sla er één van.
Nu ben ik wat kritisch als het sla betreft. De gewone sla vind ik wat futloos en
smaakloos. Een enkele keer krijg je wel een gewone sla met stevige bladen
(meikoningin ) die wat vettig zijn en die is heerlijk.
Voor een stevigere sla-soort zijn we overgestapt op ijsbergsla. Ook niet echt
onze favoriet.
Wat we in het buitenland al jaren zagen, kwam een paar jaar geleden ook
naar Nederland: de verschillende sla-soorten. Eerst nog vrij prijzig, maar nu
inmiddels (soms) ook bij de Aldi en Lidl te krijgen. En dan heb ik er ineens
veel zin in, in sla dus!
Eikenblad-sla met een heerlijke notensmaak, ideaal voor onze favoriet: sla
met walnoten met geitenkaas. Het leuke van al die soorten is, dat je zoveel
kunt variëren. Je kunt het licht houden, als maaltijdsalade en als garnering op
een pizza etc.
Het volgende recept is afkomstig van een vriendin van mijn zus. Hoewel het
recept sla en fruit is ,en meestal vind ik die combinatie wat moeilijk, is dit recept toch erg lekker.
“FRUIT”SALADE ( voor 4 personen )
Ingrediënten:
1 krop sla
5 eetlepels biogarde of griekse yog2 bananen
hurt
1 peer
3 eetlepels mayonaise
klein blikje ananasstukjes
suiker
1 ui
kaneel
gemberpoeder
Bereiding:
Sla wassen en klein snijden. Dit geld ook voor de bananen, peer en de ui.
Meng alles door elkaar.
Maak van de yoghurt, de mayonaise en de kruiden een saus.
Vlak voor het opdienen, de saus erover gieten.
EET SMAKELIJK

Piri
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Frege:

Wy binne op syk nei in 'futter' (m/f) dy't sin hat om it kommende
groeiseizoen it hiem by ús te meanen.
Fam. Wijbrandi, Pasfeardyk 10, Loaiingea
0515-414648

Zijn voetballers wel zo slim.....
Op donderdagavond 29 maart stond de a-selektie van vv Scharnegoutum vol
goede moed voor de aftrap van de training.
Zoals gebruikelijk hield trainer Richard nog even een praatje over de wedstrijd
die voor die zaterdag op de planning stond. Ook had hij deze keer een fijne
mededeling die de spelersgroep wel aanstond. Als oud speler van SWZ Bos
Sneek was hij door zijn toenmalige trainer Henk, nu assistent trainer van SC
Cambuur, uitgenodigd voor een VIP behandeling bij de wedstrijd SC
Cambuur-FC Zwolle voor die zondag a.s. En het mooie was, hij mocht 14
personen meenemen. Alles zat erbij in.... kaartjes spelershome, eten, drinken,
rondleiding en dat allemaal gratis.
Dit klonk de mannen natuurlijk als muziek in de oren. Leider Leffert en
assistent Jouri hadden zogenaamd de uitnodiging al aanvaard. Zij zaten
uiteraard in het complot. Elf gretige vingers gingen de lucht in, deze boys leek
het wel wat. Lekker zuipen en vreten, opgehaald worden door een busje en
weer lekker bepakt en bezat thuisgebracht worden....ja wat wil een man nog
meer.
Afgesproken werd dat deze heren die zondagmorgen om half 11 paraat
moesten staan bij de entree van het sportpark. Dat was wel wat vroeg vonden
ze, maar ze hadden het er graag voor over......
En zodoende brak de zondag aan, de eerste van april. Richard, Leffert en
Jouri hadden afgesproken bij Leffert zijn huis tegen tienen. Leffert zijn
studeerkamer heeft uitzicht op de entree van het sportpark. Dus snel een
bakkie koffie naar binnen slurpen en positie innemen met het fototoestel in de
aanslag. De tijd tikte weg, half 11 naderde en nog geen beweging...zouden ze
het door hebben. Maar opeens uit het niets, daar kwam beweging.
Niels, de keeper, vanuit Sneek op het fietsje....Radix uit Goënga ook op fietsje
en Jeroentje, ook 8 km vanuit Sneek op het fietsje....dit begon erop te lijken.
En ja hoor, al snel volgden daar de Scharnegoutumers...Kees, Jos, Vincent.
De mannen kwamen er, met de handjes in de zakken, lekker ontspannen aan
wandelen met de gedachte om zich eens even lekker vol te gieten. Ook JT en
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Gerald gaven nog akte de presence...want als er wat te beleven valt, willen ze
dat niet missen.
Echter deed zich een klein probleem voor. De kantine was namelijk al open,
dus de boys gingen daar wachten. Door een simpel sms-je werd dit echter
opgelost. Het busje zou inmiddels voorstaan. Jouri werd door Leffert en
Richard met een kaart naar de entree gestuurd. Deze kaart bevatte de tekst
hoe mooi de zondagmorgen wel niet was en dat ze dat ook eens mee
moesten maken. Er stond uiteraard op dat het om een 1 april grap ging.
Er vanuit gaande dat het busje er was kwamen de mannen de bocht
omgelopen.....maar tot hun schrik geen busje, geen auto....maar wel een
kaart. Gezamenlijk werd deze gelezen. Je had die koppies moeten
zien....Zwaar teleurgesteld en in de maling genomen dropen de mannen weer
huiswaarts. Wij hadden inmiddels besloten de mobieltjes uit te doen om een
bombardement aan sms-jes te voorkomen.
Uiteraard hebben wij het in de dagen daarna wel mogen aanhoren. Maar ze
konden de grap waarderen. Dat was dan ook wel weer klasse. De dinsdag
daarna moesten we inhalen tegen VV Oudega, die op de laatste plaats
bivakkeerde. We verloren met 2-1......Was dit hun wraak?
Leffert, Jouri en Richard.
dddddddddddddddddddddddddddddd

Jeugdclub-uitje 4 april

Eindelijk is het dan zover. Het uitje van de jeugdclub.
De kinderen waren al een half jaar aan het gissen waar we nou toch naar toe
zouden gaan en nog weten ze het niet. De moeders die het weten, zeggen
ook niets en dat vinden de kinderen erg flauw.
We verzamelen in de stromende regen op woensdagmiddag bij Elim.
De eerste vraag die we krijgen is niet, wat gaan we doen, maar we doen toch
wel iets binnen he? Gelukkig kunnen we ze geruststellen.
Omdat we richting Joure rijden, via Houkesloot, beginnen ze met raden. De
een denkt dat we naar een fabriek gaan (we rijden langs de Poiesz) en de andere denkt dat we naar Speelbos Joure gaan. De volgende vraagt of we ergens gaan knutselen, en na mijn antwoord: ja en nee, valt het stil.
We rijden naar Oppenhuizen, naar de Kookstudio.
Dit is dus niet echt wat de kinderen hadden verwacht, maar de eerste reacties
zijn positief.
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Jacoba staat ons al op te wachten met limonade en een leuk stokje met spekjes eraan. Ze krijgen allemaal een papieren koksmuts, waar de naam op geschreven moet worden en een veel te groot schort. Wat zien ze er professioneel uit. Dan wordt er verteld wat ze gaan maken.
Ze beginnen met het maken van yoghurt-ijs. Er moeten dus wat dingen afgewogen worden, dat gaat heel goed. Maar als er een half plantje munt in moet,
dan wordt het hele plantje kaal geplukt want iedereen wil er
natuurlijk wat blaadjes afplukken. Het resultaat is een “iets”
te sterke mint-smaak aan het yoghurt-ijs.
Het werk wordt een beetje verdeeld. Een groepje gaat beslag maken voor de wentelteefjes.
Er worden groenten uitgezocht en gesneden, bladerdeegblaadjes worden ingevet. Kipfilet gebakken. Gehakt gekruid
en daar worden gehaktballen van gedraaid en uiteraard ook
gebakken.
Eigenlijk zou ook een groep, de aardappels door de piepersnijder halen, maar iedereen vindt het zo leuk, dat ze in de
rij staan (iedereen wil twee keer!). De hele schaal aardappels is dus ook zo
leeg.
Ze zijn heel serieus aan de slag. Het gaat ook heel goed. De groenten worden
mooi gesneden, de wentelteefjes van Fries suikerbrood zijn perfect gebakken.
Ze ontdekken ongekende talenten van zichzelf.
Omdat ze zo druk bezig zijn, moeten wij als begeleiders de patatten afbakken.
Sommigen vinden de gebakken groenten zo lekker, dat ze bijna niet kunnen
wachten tot ze hun bladerdeeg-taartje mogen maken.
Als alles klaar is, dan maakt ieder het eigen bord op. De patat komt op tafel in
mooie schalen. Het ziet er allemaal feestelijk uit.
Omdat er nog wat over is, kunnen wij als begeleiders ook wat proeven.
De groenten waren goed gebakken, de gehaktballen opvallend goed gekruid
en de wentelteefjes waren perfect gebakken. Kortom, erg lekker.
Na het eten gaan de kinderen, onder begeleiding van het pianospel van Sander, nog even krijten op het grote schoolbord. Wij ruimen ondertussen wat af.
Voordat we weggaan krijgt iedereen nog een Kook-diploma.
Hier wat reacties van de kinderen:
 Ik wist niet dat ik kon koken
 Misschien kan ik straks het avondeten gaan koken (met hulp van mijn
moeder)
 Later word ik kok.
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Dat proeven vond ik ook erg leuk
Ik kijk vaak kookprogramma's en nu doe ik het zelf.
Het is heel leuk om zelf wat te koken
Dat aardappel snijden vond ik heel leuk
Groenten snijden is niet zo moeilijk
Leuk, dat ik zelf de groenten mocht uitzoeken

Wij, als begeleiders hadden ook een leuke middag met het kijken naar dit enthousiaste groepje.
Anneke, Korrie en Piri
(zie fotobijlage)
dddddddddddddddddddddddddddddd

Verhuur ligplaatsen

Graag stellen wij u op de hoogte van de mogelijkheid dat er
weer ligplaatsen te huur zijn op de Iisbaan en de Trekskute.
Als er mensen zijn die weten dat er buiten Scharnegoutum
ook mensen op zoek zijn naar een ligplaats, geef dit dan vooral
door.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Jan Keuning: tel.
0515-419741.
Irma Sibma (secretaresse doarpsbelang)
dddddddddddddddddddddddddddddd

Johannes Reiker Turnkampioen
District Noord

Wanneer was het kampioenschap en waar?
 28 januari in 2e Exloërmond, 17 maart Hollandscheveld en 31 maart
in Joure.
Welke prijs heb je gewonnen en in welke leeftijdscategorie?
 Bij alle drie de wedstrijden ben ik 1e geworden en dus ook 1e in de
kompetitie in categorie: jeugd niveau 9.
Wat was het leukste moment van de wedstrijd?
 De oefening zelf op de toestellen en de huldiging.
Wanneer wist je dat je gewonnen had?
 Toen de wedstrijden afgelopen waren bij de huldiging.
Je bent ook geselecteerd voor het Nederlandse kampioenschap, waar en
wanneer is dat toernooi?
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Ja, dat is op 12 mei te Volendam.

Waar train je en van wie heb je les?
 ik turn bij de turnvereniging De Stânfries in IJlst onder leiding van
Lieuwe Bergstra.
Welke onderdelen beoefen je allemaal?
 De verschillende onderdelen zijn: vloer, voltige, ringen, sprong, brug
en rek.
Wie vindt jij een leuk of juist bekend iemand in de Turnwereld en waarom?
 Epke Zonderland is een groot voorbeeld voor mij.
Niet iedereen wordt turner, wanneer wist jij dat het iets voor jou was?
 Mijn vader deed het vroeger ook. Zo ben ik erbij gekomen.
Ben je nu ook extra gespierd ?
 Beetje.
Wat zou je graag nog willen kunnen of willen verbeteren wat betreft oefeningen?
 Hogere moeilijkheidsgraad.
Ga je volgend jaar weer meedoen aan het Fries Kampioenschap?
 jaa tuurlijk.
Hebben jullie een leuke groep samen als turners?
 Ja, het is altijd heel gezellig en we trainen allemaal hard
Wat is je eerstvolgend toernooi of leuke activiteit?
 District Noord en Oost finale op zaterdag 21 april in Ede.
Zaterdag (21-4) ben ik kampioen geworden Jeugd Niv.9 van District Noord en
Oost Nederland.
Johannes, dankjewel en veel succes verder!!!

Gevonden:
Dit klokje vond Joop op de Alddyk. van wie o wie is het.
Reageer
omropper@home.nl
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Stichting Lokaasjeteater Skearnegoutum
brengt ‘De Dream’
De nieuwe Stichting Lokaasjeteater Skearnegoutum (SLS) brengt op 1, 2 en 3
juni de voorstelling ‘De Dream’ in Scharnegoutum. Samen met negen spelers
maakt regisseuse Anne Zijlstra een voorstelling op een bijzondere locatie in
het dorp.
De Dream
De voorstelling ‘De Dream’ is een bewerking van ‘Midzomernachtsdroom’ van
William Shakespeare. Dit stuk is een romantische komedie met drie verschillende verhaallijnen wat zich afspeelt in een bos. Regisseuse Anne Zijlstra
geeft samen met de spelers een geheel eigen draai aan de voorstelling. Door
middel van improvisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het talent en de
ideeën van de spelers, komt alles tot stand. De Dream is een voorstelling vol
humor en bevat herkenbare actualiteiten uit het dorp.
Stichting Lokaasjeteater Skearnegoutum (SLS)
Het oprichten van de stichting is een initiatief van regisseuse Anne Zijlstra.
Een voorstelling in Scharnegoutum regisseren met als doel de gemeenschap
te betrekken en te enthousiasmeren is een droom die zij al heel lang koestert.”
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Theater is overal te zien en kan overal plaatsvinden. Juist de buitenbeleving of
het attent maken op een prachtige locatie van het dorp kan een mooie stimulans zijn voor meer van dit soort initiatieven. De voorstelling vindt daarom dan
ook plaats op een niet alledaagse locatie in het dorp. Binnenkort zal dit bekend worden gemaakt op onze website: www.dreamdoarp.nl.
Samenwerkingsverband It Paradys
‘De Dream’ maakt met dit project onderdeel uit van It Paradys. It Paradys is
een samenwerkingsverband tussen Tryater, Keunstwurk en Frats. It Paradys
is opgezet om de uitwisseling en inspiratie tussen theateramateurs en professionals te bevorderen. Aan de ene kant is het een project waarin jonge talentvolle theatermakers een podium geboden wordt, terwijl zij tegelijkertijd door
coaching gestimuleerd en uitgedaagd wordt zich meer en beter te ontwikkelen. Jonge Friese theatermakers krijgen artistieke begeleiding zodat ze zich
kunnen professionaliseren in dit werkveld.
Dramaturge Inès Sauer verzorgt de begeleiding voor het theaterstuk ‘De
Dream’.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Jelle Wiersma foar de
gewoane Strikers net te bedammen.

Skearnegoutum. It sit der wer op foar De Stadige Strikers.
Moandeitejûn 2 april wie de lêste byienkomst fan seizoen
2011/2012. Der waard noch omraak damd, mar wol
allegearre yn in rap tempo. Ien fan de hichtepunten fan de
jûn wie de priisútrikking. Doe’t de útslaggen bekend wiene,
moasten de Strikers erkenne, dat harren kluplid Jelle
Wiersma foar de gewoane Stadige Strikers net te
bedamjen wie.
No is dat fansels gjin nijs, want it is eins al jierren sa dat
Jelle de heechste eare ta komt. It sit mooglik by de oaren ek wol r is wat
tusken de earen: dy jonge kin ik dochs net bedamme. Dan giet it fansels
altiten mis. Mar hoe’t de stikjesskriuwer der ek oer prate wol, ien ding is wis:
Jelle hat op it boerd in fin mear as in bears. It wie fansels moai dat Tjalling
Goedemoed, topspiler yn it Hollânske spul, dit jier ek oan de kompetysje mei
die. In prachtige dammer! En fansels in helenien. Hy waard even brutaalwei
twadde en dêr seach net ien raar fan op. No is it al sa dat de kompetysje net
folslein is. Willem Schaap koe as er alle spullen spile hie Tjalling noch ynhelje.
As je wat ryklik partijen moatte, dan kin it hast net útkomme. Dat is fansels wol
spitich!
Yn de twadde klasse hiest it selde ferhaal. De Boer einige as earste, mar hy
hie ek folle mear partijen spile. Likegoed is de prestaasje fan ús
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njoggenentachtiger der net minder om. Elk soe der wol foar tekenje wolle as
er sels op dy leeftyd noch sa damme kin as De Boer. Nea earder is hy op it
earste plak einige. Dat plak jout rjocht op promoasje, mar dêr fielde De Boer
moandeitejûn net folle foar. Wy moatte yn septimber mar wer ris sjen en oars
giet Ype Boelens omheech.
It wie tusken de beiden in hiele striid, mar úteinlik hat Hindrik Twynstra yn de
tredde klasse syn konkurrinte Hennie de Haan dochs ûnder him litten.
Twynstra begûn foaral yn de lêste moanne sterk út de hoeke te kommen. In
pear kear pakte de dammer fan It String in twadde klasser en dan garret it
moai op mei dûbele punten. Hennie waard dus twadde en dan folget der in
aardich gatsje, mar dat sil takom jier fêst lytser wurde.
No geane de Strikers earst wer in skoftke yn ’e simmersliep. Op de
basiskoalle wurde der noch wat potsjes spile op freedtemiddei en dan hat it
foar dit skoft wer moai west. Yn ’e hjerst hopet elk wer oanwêzich te wêzen
om dan wer fûleindich mar wol sportyf him of har oer te jaan oan dit prachtige
tinkspul, dat Frysk damjen hjit.
Utslaggen 2012
Earste klasse: 1. Jelle Wiersma, Wommels, 18 út 19, 2. Tjalling Goedemoed,
Ljouwert, 15 ½ út 20, 3. Willem Schaap, Dearsum, 14 út18, 4. Cor Kooistra,
Nijlân, 13 ½ út 20, 5. Sjoerd Jan Bakker, Snits, 11 ½ út 19, 6. Bauke Dijkstra,
Nij Beets, 11 út 18, 7. Dicky van der Meer, Terherne, 8 út 15, 8. Harry
Postma, Skearnegoutum, 1 út 1 .
Twadde klasse: 1. Bauke de Boer, Snits 15 ½ út 28, , 2. Ype Boelens,
Menaam 12 út 22, 3. Ynte Dijkstra, Skearnegoutum 10 ½ út 18, 4. Rients
Wijnia,Boalsert 10 ½ út 22, 5. Bauke Bos, Sint Nyk 10 út 24, 6. Jan de Jager,
Snits 8 ½ út 19, 7. Tjerk Wiersma, Snits 8 ½ út 24, 8. Kees Willem Koopmans,
Skearnegoutum 7 út 22, 9. Josette Kalteren, Skearnegoutum 3 út 11.
Tredde klasse: 1.Hindrik Twijnstra, Skearnegoutum 12 út 20, Hennie de
Haan, Snits 11 út 22, 3. Tineke Teigeler, Sibrandabuorren 5 ½ út 20, 4.
Marjolijn Bakker, Sibrandabuorren 1 ½
út 19, 5. Sven Kalsbeek,
Skearnegoutum 3 út 6, 6. Bauke Boelens, Wytgaard 4 út 4
Ut namme fan it bestjoer,Cor Kooistra
Heel hartelijk dank voor alle belangstelling met kaartjes, kado`s, mails en
persoonlijke gelukwensen bij ons 40 jarig huwelijksjubileum.
It wie fantastysk, safolle oandacht. It is geweldich yn dizze mienskip te
wenjen.
groeten van
Jan en Akke Luimstra
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Ledegearkomst op woansdei 2 maaie 2012, 20.00 yn Elim
Wurklist:
1. Iepening
2. Meidielings
3. Notulen gearkomst 2011
4. Jierferslach fan de skriuwster
5. Jierferslach fan de ponghâlder
6. Ferslach rekkenopnimmers en de beneaming fan de nije opnimmers
7. Bestjoersferkiezing: Auke Pier Zwerver treed ôf
Kandidaten: Chris Verheus
Barbara Siepersma
Evelyn Buwalda
8. Skoft
9. Aktiviteiten nije seizoen
10.Omfreegjen
11.Slúting
Graach oant sjen op 2 maaie yn Elim
Agnes
ddddddddddddddddddddddddddddddddd

Oranjevereniging Scharnegoutum e.o.
Programma Konninginnendag 30 april 2012

10.00

De fiets-elfsteden-puzzeltocht
Opgave in de tent op Sportcomplex ‘De kromme Tille’

11.45

Prijsuitreiking van de Fiets-puzzeltocht in de Sportkantine.

12.00

Opening van het kaatsseizoen met de Oranjepartij. Dit jaar
wordt er door de kaatsvereniging ook voor de jongeren een
kaatspartij georganiseerd (vanaf 8 jaar t/m 16 jaar). De deelnemers kunnen zich opgeven t/m 28 april om 19.00uur via info@kvdelytsestuit.nl, de jongeren jeugd@kvdelytsestuit.nl
(geb.jaar 2004)

13.00

De hele middag is er kaatsplezier op de sportvelden voor
jong en oud deze dag.
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Voor de allerkleinsten is er een mini bioscoop in de kantine en
is er een springkussen aanwezig.
Het springen is uiteraard op eigen risico.
18.00

Prijsuitreiking afloop van het kaatsen en een gezellige afsluiting met muziek in de sportkantine.

Op deze dag staat Snackservice Groenveld voor u klaar op het sportterrein.
De muziek deze dag zal worden verzorgd door DJ Stefan
Dodenherdenking vrijdag 4 Mei 2012
Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok uit te hangen.
De Ald Dyk, Terp en Achterbuorren zijn vanaf 19.30 tot 20.15 uur voor alle
verkeer gesloten.
Vanaf 19.35 uur speelt Excelsior bij het monument koraalmuziek en begint
de herdenking. Vanaf dat tijdstip tot de kranslegging om 19.55 uur zullen er
tussentijds enkele declamaties worden gehouden door de Commissie 4 mei
en (een) leerling(en) van de basisschool Op ’e Hichte.
dddddddddddddddddddddddddd

Befrijingsfeest yn Skearnegoutum

Us heit Klaas Mollema, hat yn dichtfoarm opskreaun hoe dit feest yn Skearnegoutum fierd is. Heit wie siktaris fan myzykkorps Excelsior. By it opromjen
fan de spullen fan heit en mem fûn ik dit gedicht en tocht dat dit wol paste yn
de Doarpsomropper, no’t it hast wer 5 maaie is.
Lolkje ten Cate
Bysûnder om soks tusken it guod fan je heit en mem te finen. Hielendal as
Lolkje fertelt dat har heit neat fan publisearjen ha moast. Hy hat noch folle
mear skreaun foar brulloften of oare hichtepunten yn’t libben fan minsken, mar
hy woe net lije dat it publisearre waard, dan ferskuorde er de boel. Soks soarte skriuwsels wienen persoanlik rjochte en net foar publisiteit. No is dit gedicht
oer befrijing, ús doarp en Excelsior en al lêzende nimt it my mei werom yn de
tiid en fiel ik it entûsjasme en de bliidskip fan nei de oarloch. In moaie oefening om mei 5 maaie krekt eefkes fierder te tinken en te fielen… it gedicht is
yn it Nederlânsk, omdat it doe noch net wizânsje wie om soksoarte saken yn it
Frysk te skriuwen.
Sybrig, út namme fan de redaksje
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Wederopbouw
Na’t vertrek der Duitse Germaan,
Bleek Excelsior nog te bestaan.
Eerst schuchter en bedeesd.
Doch bezield met goede geest.

’s Avonds nog de stoelendans
Ieder kreeg ook hier een kans
Om een prijsje nog te winnen,
Voor wij weer naar huis toe gingen.

Excelsior moest weer ontwaken.
Lang genoeg had zij geslapen.
Nieuwe leiding was het plan,
de keuze viel op de IJlster Kiepman.

Ook ons korps had in die dagen
Over werkloosheid niet te klagen.
Voorop ging het in de stoet,
Zal ze’t doen tot in den doet.

Feenstra is zijn naam, geen stevig klant,
Maar met het stokje in z’n hand.
Geeft hij elke noot precies secuur,
De lengte van hun levensduur.

Ook de trouwe agent Schulp,
Was voor ons een ware hulp.
Maakte voor ons korps ruim baan,
Alle auto’s bleven staan

Hij wil Excelsior opbouwen,
maar zouden wij hem lang nog houden?
Hij probeert nu met zijn spel,
Mee te doen in de militaire kapel.

Met het oranje petje op,
Leek het maar tiptop.
Om de middel een mooie das,
Wat liep Excelsior in de pas.

Als korps betreuren wij dat zeer,
Want hoe krijgen we zo één weer?
Schoon nog maar man van’t vak,
slaat hij de maten met gemak.

Een witte broek, een wit boezeroen,
Wat was het korps mooi toen.
Maar in’t lokaal, o wat een pret,
Alle zorgen werden aan de kant gezet.

Vijf jaar lang van feest verstoken,
Kwam de driekleur opgedoken.
Ook Excelsior was paraat,
Vertoonde zich wederom op straat.

In het tentje op het land,
Speelde Excelsior zeer charmant.
Speelde door, wist niet van wijken,
Liet vrolijk van haar blaaskunst blijken.

Vijf jaar lang ons volk geknecht,
‘ heeft aan haar vorstin gehecht.
Feest moest ’t wezen ja om haar,
Groot was nog haar vriendenschaar.

Na een pauze reveille blazen,
Kwamen de leden weer aandraven.
Grepen naar hun instrument,
Wat een geluid kwam uit die tent.

Ook ons dorpje klein van stuk,
Deelde met haar het geluk.
In de kom van onze buurt,
Werd een stukje land gehuurd.

Na afloop van het feest was er een kwast,
Die speelde met een poppenkast.
Ook haalde hij uit een hoge hoed,
10 kindertasjes sterk en goed.

Hier zou het zijn 2 dagen feest,
Voor jong en oud in goede geest.
2 dagen feest ons land was vrij,
Weg was de moffenheerschappij.

Ja leden, de dichter scheidt er nu mee uit,
En zegt nog tot besluit.
Dat deze keuze blijft van kracht,
Wij houden vaart en goede wacht.

Breien, lopen, trekken evenwel,
Prachtig was te zien dit spel
De prijzen: staafjes, koek , gebak,
door ieder werd er naar gesmacht.
Troch Klaas Mollema, 1945
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Een leuke woordzoeker!!! En leuke prijzen!!!
Beschikbaar gesteld door Petvision.
r

i

e

m w

p

u

p

p

y

s

c

h

o

t

e

l

e

l

k

o m

b

r

o

e

d

m

a

c

h

i

n

e

b

i

s

t

r

o

k

i

p

p

e

n

h

o

k

j

p

v

o

e

r

s

i

l

o

b

e

c

h

i

n

c

i

l

l

e

z

a

n

d

t

v

i

s

i

o

o

h

y

g

r

o

m

e

t

e

r

h

a

l

s

b

a

n

d

r

a

l

g

e

n m

a

g

n

e

e

t

z

a

a

g

s

e

l

s

s

c

h

i

l

d

p

a

d

d

e

n

b

a

k

n

v

o

o

t

d

r

i

n

k

b

a

k

t

h

e

r

m

o

s

t

a

a

t

e

t

r

a

n

s

p

o

r

t

b

o

x

e

n

r

a

l

u

w

l

a

p

k

d

i

e

p

a

p

a

g

a

a

i

e

n

k

o

o

i

q

o

u

r

m

u

i

z

e

n

k

o

o

i

e

s

h

o

p

n

u m

s

t

e

k

e

n

t

a

n

g

w

a

a

k

b

o

r

d

a

p

s

p

z

v

b

k

n

a

a

g

b

l

o

k

e

n

o

d

r

e

e

o

a

i

d

t

e

r

r

a

r

i

u

m

i

g

d

e

i

n

n

e

a

s

h

f

r

e

t

t

e

n

k

o

o

i

e

k

m d

e

s

d

k

a

t

t

e

n

k

r

a

b

p

a

a

l

e

n

h

e

n

n

e

p

s

n

i

p

p

e

r

s

o

b

o

x

n

m a

n

d

k

o

n

i

j

n

e

n

h

o

k

p

t

a

s

t

d

e

c

o

r

a

t

i

e

h

o

n

d

e

n

t

e

n

t

j

h

a

p

n

a

g

e

l

s

c

h

a

a

r

z

a

d

e

n

e

aquarium
algenmagneet
borstel
box
broedmachine
chincillezand
decoratie
dekentje
drinkbak
frettenkooi
halsband
hap
hennepsnippers
hygrometer
hondentent

kattenkrabpaal,
knaagblok
kippenhok
konijnenhok
kussen
mand
muizenkooi
nagelschaar
op
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poes
pompen
puppyschotel
riem
schildpaddenbak
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Alle woorden uit de lijst zijn horizontaal en verticaal verborgen in het veld met
letters. Als u alle woorden uit de lijst in het letterveld hebt doorgestreept, vormen de overgebleven letters in de leesrichting de oplossing.
U / Jij doet toch ook mee? Los de puzzel op , vul de oplossing in op een
kaartje samen met uw naam en adres. Het inleveradres is : Redactie Doarpsomropper , Molepaed 38 8629 PJ Scharnegoutum
Het mag ook per email: omropper@home.nl
De Webwinkel Petvision aan de Oergongswei 7 heeft 3 waardebonnen van €
10,- , € 15,- en € 20,- beschikbaar gesteld. Geweldig! Doe mee!
dddddddddddddddddddddddddddd

Concert Excelsior
“Wieger wordt wakker”:

Vrijdag 11 mei is ons AMV promotieconcert in de vorm van
“Wieger wordt wakker”, een muzikaal verhaal.
Het concert begint om 19.30 uur en is rond 20.30 uur afgelopen. Naast Excelsior en ons jeugdkorps de Jesband, zullen
de AMV leerlingen van Scharnegoutum en Reahus, de kinderen van groep 5
van Op ‘e Hichte en groep 5/6 van de Sint Bonifaciusschool van Reahus hun
enthousiaste medewerking aan het concert verlenen.
U bent allen van harte welkom, vrijdag 11 mei om 19.30 uur in Elim!!!! De toegang is gratis!
dddddddddddddddddddddddddddd

Koersbal

18 April was onze laatste spelmiddag van dit winterseizoen in Elim. Ook nu kwamen we weer 14 keer bij
elkaar. De opkomst was hoog, enkele malen waren alle 28 leden aanwezig en de middagen waren reuze
gezellig en dat is ook de bedoeling! We bergen voorlopig tot oktober de matten weer op.
Als hoogste punten noteerden we:
1. J. ten Hoeve
2. H. Hiemstra
3. T. Terpstra

4. S. Veenstra
5. Tj. Postma-Postma
6. A. Oosterhof

Het bestuur.
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Jeu de Boules
Begin april tijd om de winterslaap achter ons te laten.
We gaan de spieren weer gebruiken en dat in de buitenlucht. Het veld wordt weer klaar gemaakt en we
hebben er weer zin in.
Nu nog een enthousiaste groep spelers en dan zal het
best lukken de woensdagmiddag weer met veel plezier
te vullen.
We starten op 2 mei en het seizoen loopt tot begin oktober. We spelen iedere
woensdagmiddag op het veld naast de kantine van het sportveld. Speel een
keer vrijblijvend mee! De loting begint om 14.00 uur. Koffie en thee is aanwezig en de wc is altijd bij de hand.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij:
M. Harder telnr: 418622, Tj. Postma-Postma telnr: 411157
dddddddddddddddddddddddddd

Richard, Judith, Marije en Nynke Konstapel
op Curacao!

Alweer bijna een half jaar voorbij! De tijd is om gevlogen. Wij hebben inmiddels onze draai wel gevonden. Het is natuurlijk wel een hele stap om alles
achter je te laten en te gaan emigreren, maar tot nu toe bevalt het ons heel
erg goed. We hebben de eerste bezoekers ook al langs gehad!
Marije en Nynke gaan naar een particuliere school waar Nederlandstalig onderwijs wordt gegeven. Ze hebben er praktisch dezelfde lesmaterialen als in
Nederland. Ze hebben het beiden erg naar hun zin op school, al is het natuurlijk wel anders dan in Scharnegoutum! We moeten er ’s ochtends vroeg uit
want we moeten met de auto naar school (ca. 20 minuten rijden), ook dragen
de meiden een rode polo naar school (schooluniform),. De schooltijden zijn
van 08.00 tot 13.00 uur. Dus elke middag hebben de meiden vrij en wordt er
met vriendinnetjes gespeeld en natuurlijk ook veel gezwommen in het zwembad. Chillen op de Antillen noemen we dat!
Richard heeft inmiddels zijn eigen Bouw en Installatie bedrijf opgericht: Riko
Tech N.V. Hij heeft het al behoorlijk druk. Judith heeft een parttime baan gevonden als Management Assistent bij een groot bedrijf hier op het eiland. Ze
kan de kinderen ’s ochtends naar school brengen en ze kan ze ook weer ophalen.

19

43ste jiergong – nûmer 9

mei 2012

In de weekenden gaan we vaak naar St. Joris baai waar Richard regelmatig
aan het windsurfen is en zelfs Judith en Marije wel eens aan het oefenen zijn!
Binnenkort is daar ook weer een groot internationaal windsurfevenement; The
Curacao Challenge. Richard helpt mee met de organisatie en gaat natuurlijk
ook zelf deelnemen.
Ook vinden we het heerlijk om een koelbox in te pakken met lekkere dingen
en de hele dag naar een mooi strand te gaan zoals Kleine Knip. De hele dag
lekker snorkelen, zwemmen en daar komt het weer; gewoon lekker chillen op
de Antillen!
Kortom, wij vermaken ons hier prima! Marije en Nynke willen nog even de
groeten doen aan iedereen die ze kennen uit Scharnegoutum en speciaal natuurlijk alle kinderen uit groep 2 en groep 4! En een dikke kus voor opa en
oma als ze dit lezen!

Reumafondscollecte 2012.
De collecte voor het reumafonds heeft in de week van 11 tot 16 maart het
bedrag opgebracht van € 925,33. Iedereen die voor deze collecte heeft gelopen en gegeven wil ik hiervoor, namens het Reumafonds, hartelijk danken.
Met vriendelijke groet,
Sietske Jorna.

Lakenkrakers stoten niet meer 
Het seizoen zit er weer op. Een seizoen met hoogteen dieptepunten.
In deze omropper zullen we het laten bij de uitjes, bediening en de kunsten aan het biljart.
Het afgelopen seizoen mag weer de boeken in als geslaagd. In november en
februari hebben we de onderlinge partijen weer gespeeld tegen onze enige
overgebleven rivaal in het dorp; “de donderdagclub”. Valt het u trouwens wel
op dat er van deze club nooit iets te lezen is in de omropper? Misschien moeten ze hier toch maar eens wat aan doen.
In ieder geval..ondanks de onderlinge rivaliteit zijn de onderlinge avondjes wel
altijd zeer geslaagd. Dit seizoen werd door beide clubs een avond gewonnen.
De kloof tussen de dinsdag- en de donderdagclub blijft dus ongewijzigd in het
voordeel van De Lakenkrakers. De gezelligheid wordt er ook goed in gehouden door de bediening. Een dikke pluim voor deze mensen!!
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Nadat de nieuwjaarsbubbels uit het lichaam zijn verdwenen dient er vrijwel
meteen aangetreden te worden in de Elim-Arena. Het jaarlijkse biljarttoernooi
was in 2012 wederom zeer geslaagd, met een fantastisch aantal dames als
deelnemer. Wellicht dat deze dames een goede inspiratiebron voor menig Lakenkraker zijn geweest, want wat werden er een prijzen binnengesleept.
In maart zijn we met een keurige ploeg heren van onze club naar Terschelling
geweest. Wat hebben we ons hier keurig gedragen. Toen we vertrokken stond
de hele pier vol met uitzwaaiende Terschellingers, voornamelijk
. Hier en
daar werd zelfs de “Fishermens Friend” reclame nagebootst.
Dit jaar was er helemaal geen sprake van dichte deuren, inbrekers op het dak
van ons verblijf of erger nog, brandalarmen die af gingen. Het was een keurige Terschelling-editie.
Dan even terug naar de competitie.
Op ons niveau zie je dat ook wij maar gewone mensen zijn. De druk waar je
als koploper wekelijks mee om moet gaan is immens. Zo stond onze timmerman van het bedrijf in Easterwierrum na de eerste competitiehelft stevig aan
de leiding. Wat daarna met hem gebeurde is niet te verklaren. Verschillende
therapeuten hebben energie in deze man gestoken, maar vergeefs. Wedstrijdleider Thomas de Vries zag iedere woensdag als hij de uitslagen verwerkte,
zichzelf verder inlopen op de koploper. Tot het moment dat Thomas de leiding
overnam. Vanaf dat moment stokte de geoliede machine van De Vries. De
voorzitter van onze Oranjevereniging maakte hier zeer gretig gebruik van en
won partij na partij.
Een schier onoverbrugbare achterstand was tot op de laatste speelavond teruggebracht tot nog slechts 3 punten. Wat restte was nog een partij tussen de
nummer 1 en 2 van dat moment. Wat een planning van Thomas..
Hij nam het dus op tegen Geert en er zat voor Geert maar een ding op om het
gat te dichten; winnen van zijn naaste concurrent. En dat gebeurde!
Een beslissingspartij op de laatste competitieavond moest gaan uitmaken
wiens naam vereeuwigd zou worden in de wisseltrofee. In een spannende
partij wist Thomas toch nog het kampioenschap binnen te halen. De platte kar
moet nog geregeld worden, maar het ligt wel in de planning dat hij nog door
het dorp gaat. Desnoods op de oud-papier kar.
Het seizoen is op vrijdag 20 april afgesloten met de traditionele slotavond.
Ditmaal een heerlijk Chinees buffet en jeu-de-boule in de overdekte hal in
Sneek.
Nu eindelijk een paar maanden rust van het spelletje dat zóóó frustrerend kan
zijn.
De Lakenkrakers wensen iedereen een fijne zomer toe en tot later….
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Alles voor uw dieren kunt u vinden aan de Oergongswei 7. Hier is een webwinkel, u kunt het vinden via www.petvision.nl.
Als u deze website bezoekt dan kunt u te kust en te keur. Even een kleine willekeurige opsomming: een hondenloopplank, aquariums, kattenkrabpaal, allerlei manden en kussentjes e.d., papagaaienkooi, kamervolière, hondentent,
broedmachines, konijnenhok blussy (grappig, is in model van brandweerauto),
een frettenkooi, knaagdieren groente/hooibal, hamstervoerbakje, mineralen
knaagblok, zaagsel, stro, maar ook hennepsnippers en chinchillazand en alles
wat er maar verder te bedenken valt. Als je het allemaal bekijkt, dan is er eigenlijk geen nee te koop.
Maar ook in het bedrijf zelf ziet het er prima uit. We hebben een paar foto’s
ervan op de fotobijlage. Het is overzichtelijk en goed ingericht. Buiten staan de
dierenverblijven opgesteld en je krijgt zo een goede indruk van wat er allemaal
te koop is.
Een websitewinkel hier om de hoek, dat is voor Scharnegoutumer dierenliefhebbers natuurlijk geweldig. Alles voor je huisdieren kun je hier bestellen
(e.v.t per website of telefoon) en ook ophalen. En voor ons als bewoners is
het immers mogelijk om het van tevoren nog even te bekijken bij het bedrijf
zelf. Het is zo dichtbij.
De eigenaren zijn Remco Duinstra en Jan Schraal.
Jan is vooral actief in het magazijn en in de winkel en Remco zorgt meer voor
de marketing en het kantoor. Maar vaak lopen de werkzaamheden door elkaar
heen en zijn ze overal van op de hoogte. Beide houden ze van dieren, zodat
de keuze voor het bedrijf ook snel duidelijk was.
Jan heeft al een dierenwinkel in Sneek, Pets en Co, op het Grootzand en
Remco is internetmarketeer. Ondertussen is het bedrijf 1½ jaar actief, maar zo
ondertussen breiden de werkzaamheden zich uit en het assortiment ook.
Zo kan er binnenkort ook honden- en kattenvoer of ander huisdierenvoer gekocht worden aan de Oergongswei.
Wat vinden de eigenaren het leukst wat betreft werkzaamheden? De voorkeur
van Remco gaat uit naar de Webwinkel en het ontwikkelen van nieuwe elementen. Jan vindt het erg fijn om actief bezig te zijn, dus meer bestellen, aanvullen e.d.
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Laatste ontwikkelingen van het bedrijf: er is een nieuwe verdiepingsvloer in de
loods gekomen en we hebben een gedeelte achter de loods nu ingericht met
dierenverblijven e.d. Zo hebben we meer showroom gecreëerd.
En we zijn een erkend leerbedrijf. Op dit moment zijn er 4 stagiaires actief. Ze
komen er voor een half jaar en worden opgeleid in de richting marketing en
communicatie en administratie mbo niveau.
Scharnegoutum vinden ze een leuk en gezellig dorp, alles is er, zoals een
bakker, school, supermarkt, kapper. Van dit laatste maakt Remco nog niet
veel gebruik, want vriendin Evelien, is ook kapster en wie wil er nou niet een
thuiskapster.
Wat er in het dorp nog door beide mannen wordt gemist is een pinautomaat.
Remco woont momenteel nog bij het bedrijf. Misschien gaat dit nog veranderen, want extra kantoorruimte zou ook fijn zijn en dan gaat de woonruimte
verdwijnen.
Voorheen was het een metaaldraaierij, als u eens langs gaat, zult u ervaren
hoe een en ander is veranderd aan en in het gebouw.
Remco vertelt graag over het bedrijf, maar we willen natuurlijk nog wat meer
weten. Zo komen we te weten dat hij een leuke hobby heeft, n.l. fokken met
honden op hobbymatige manier. Dat houdt in dat hij misschien dit weekend
nog wel even naar Hongarije gaat om een hond op te halen. Leuk!
En dat hij een 20- jarige voetbalcarrière achter de rug heeft. Eerst bij Be Quick
in Dokkum en daarna op 15- jarige leeftijd was hij 2 jaar bij Cambuur, daarna
nog 10 jaar bij BSV Burgum. Ook heeft hij tennis, fitness en squash gedaan.
Maar nu steekt hij alle ‘energie’ in het bedrijf!
Stel je voor dat je een ander beroep uit zou moeten kiezen, komt het antwoord: ‘freelancer internet marketeer” (dat ligt dichtbij wat hij nu ook doet).
Vroeger is hij werkzaam geweest in de financiële sector bij de I.N.G. bank
(toch raakvlakken.)
Nog een vraag waarvan Remco denkt, wat moet ik ermee:
Stel je voor dat je de keuze krijgt om te emigreren, waar zou je dan naar toe
gaan?
Dan gaat de keuze uit naar Australië. Hij is er 1x geweest en het is er fantastisch! En welk beroep hij dan zou uitoefenen? Misschien een boerderij, Heit en
pake hadden vroeger ‘hynders en húnen” dus daar is hij mee opgegroeid.
Maar als het mogelijk is dan gaat de keuze toch weer uit naar internetmarketeer.
Voor alle bewoners van Scharnegoutum: U kunt voor uw dierenbenodigdheden nu bij ons terecht. Vanaf 1 mei verkopen we ook diervoeders. Wat we nog
wel erg fijn vinden om te weten is uw voorkeur wat betreft merk e.d. voor het
voer. We kunnen onze inkopen er op afstemmen. Dus geef gerust uw voor-
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keur door en 2 dagen later hebben wij het voor u klaar staan en daarna is het
gewoon op voorraad.
En.... iedereen is van Harte Welkom! Kom eens vrijblijvend langs om het assortiment te bekijken of kijk op www.petsvision.nl. Ons telefoonnr is 0515336481
Ook geopend op donderdagavond 19.00-21.00 uur en zaterdag van 10.0016.00 uur.
(Foto’s op de fotobijlage)
dddddddddddddddddddddddddddddddd

Vossenverjagen en andere streken….

Er zijn nog een paar groene laarzen maat 43 blijven staan bij Ale en Jos Dikkerboom aan de Blankendalwei. Wie ze mist kan ze dit weekend ophalen…
Bij de gemeente Súdwest Fryslân hadden ze de vrouwelijke personeelsleden
mooi te pakken.
Er zou een nieuwe serie ‘Moordvrouw’ gemaakt worden voor volgend jaar en
daarvoor hadden ze vrouwelijke figuranten nodig. Je kon je aanmelden om
hiervoor in aanmerking te komen. Circa dertig aanmeldingen kwamen binnen,
geweldig! Wel een teleurstelling dat dit een 1 april grap was, maar erg geslaagd!
(Wie heeft deze grap bedacht? Daar willen de dames vast wel een moord
voor doen! Enneh... zou de bedenker ook teruggepakt worden? ) Maar.... geweldig bedacht en kansen genoeg om nog eens ‘echt’ de serie op te nemen
op het gemeentehuis.
Er zouden vele slachtoffers kunnen vallen... aan vrijwilligers ligt het niet.
dddddddddddddddddddddddddddddddd

It giet wer oan

Het Karrenijs (infoboekje voor de kaatsers) de deur uit,
een voorjaarsvergadering plannen en dan de eerste ballen slaan...
Het kaatsseizoen is weer los!
Weliswaar nog niet officieel, maar om weer wat in het ritme te komen werden
op maandag 16 april de eerste ballen weer geslagen. De een probeerde “gewoon” de opslagen weg te slaan en de ander sloeg tegen een kanon. “Een
kanon?” Hoor ik u denken. Ja, een kanon.
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Onze dorpsgenoot Hendrik Zeilstra heeft een ballenkanon gemaakt voor onze
vereniging. Vorig jaar tijdens de voorjaarspresentatie gaf hij een presentatie
over de wijze waarop hij dit kanon wilde gaan maken, en dit jaar was hij klaar.
Het resultaat is werkelijk verbluffend. Nieuwsgierigen nodigen wij uit om binnenkort eens te komen kijken op het sportveld. Ook zijn er foto’s en filmpjes te
zien op de website; www.kvdelytsestuit.nl .
De eerste sportieve strijd barst los op maandag 30 april. De traditie dat dit alleen voor de senioren is wordt dit jaar doorbroken. Ook alle jeugd uit het dorp
geboren ín of vóór 2004 kan dit jaar ook meedoen aan deze partij die De Lytse Stuit in samenwerking met de Oranjevereniging organiseert. Opgeven kon
tot donderdag 26 april 19.00 uur. Daarna vindt altijd een loting plaats. Daarom
is bijloten niet meer mogelijk.
Wij zullen u dit jaar zo goed mogelijk op de hoogte houden via de Omropper.
Maar beter is het nog om regelmatig het sportveld of onze website te bezoeken. Voor degene die nog nooit met kaatsen in aanraking is geweest, is het
ook zeer de moeite waard om tijdens een competitieavond of een van de partijen eens te komen kijken. Binnen onze vereniging is voor een ieder ruimte.
Wellicht tot op het kaatsveld!
Groet,
Het bestuur
info@kvdelytsestuit.nl

www.kvdelytsestuit.nl
dddddddddddddddddddddddddd

Heechsimmerfestival presenteert
het programma van
zaterdag 14 juli 2012.

Als eerste van de avond zal de band de Hûnekop komen optreden. De band is alom bekend in
de omgeving. Kort geleden hebben ze nog bij
Rock bij Rein opgetreden in Wolsum.
De Hûnekop is een driemansformatie. De heren zijn alle drie afkomstig uit het
hardcore/punk genre. Tegenwoordig lopen de invloeden uiteen van country,
rock a billy tot punk en rock. Een aantal teksten zijn Friestalig en geven vaak
op humoristische wijze de stem van de Friesche arbeider weer. Ondanks het
directe taal gebruik wordt de band veel gedraaid op diverse radiozenders. Live
optredens van de Hûnekop zijn altijd zeer energiek en staan bekend om de interactie met het publiek.
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The Fools een band uit België, een soort Melrose band die we uit Nederland
kennen. Het is een prettig gestoorde top 100 partyband die tot de top behoort
van de coverbands.
De Plattelandshelden is een band die momenteel wordt opgericht. Het wordt
de nieuwe dialectrock band van Nederland. “the Stones van het platteland”
worden ze genoemd. De selectie voor de bandleden is rond en de eerste opnames zijn gemaakt. Eind april komt hun eerste single uit. Als alles volgens
plan verloopt, zullen ze een van hun eerste concerten in Heeg geven. Het beloofd een spetterend optreden te worden. Op de website
www.plattelandshelden.nl kunt u de band volgen. Momenteel is er een prijsvraag uitgeroepen voor het bedenken van een originele bandnaam. Tevens
zal de band als afsluiter optreden bij de Zwarte Cross, het grootste festival
van Nederland in Lichtenvoorde op 20, 21 en 22 juli 2012.
Eerder op het programma heeft de band Pater Moeskroen gestaan, echter
door het slechte weer hebben zij in 2010 maar kort kunnen optreden. Daarom
nogmaals de band Pater Moeskroen bij ons op het podium. Ze zijn alom bekend van Roodkapje, Dansen, Hela Hola enzovoorts.
In de zomermaanden gaat Pater Moeskroen de festivals en feesttenten af met
een energiek swingend programma, slechts één doel nastrevend: het dak
moet eraf! De band rukt uit met een indrukwekkende lichtshow, feestelijke hits
en een enorme dosis speelplezier.
Het belooft weer een prachtig programma te worden op het strand van Heeg!!
U komt toch ook? Noteert u alvast de datum 14 juli 2012 in uw agenda, aanvang 19.30 uur.
Kijk voor meer informatie en foto’s voorgaande festivals op onze vernieuwde
website: www.heechsimmerfestival.info
dddddddddddddddddddddddddddddd
Vader en zoon maken een wandeling in het bos.
"Papa, wat zijn dat voor bessen?"
"Dat zijn blauwbessen, jongen."
"Waarom zijn ze dan rood, papa?"
"Omdat ze nog groen zijn, jongen."
Man na gebedsgenezing vloekend: "Ik kan weer lopen".
"Daar moet je dankbaar voor zijn".
"Hoezo dankbaar, ze hebben mijn auto gestolen".
Parkeerprobleem:
“Hoe raak ik in de stad m’n auto kwijt?”
Nou, simpel: “Met de sleutels er nog in ergens laten staan”.
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De kinderen die hier onder staan willen wij allemaal hartelijk feliciteren, want
zij zijn in de maand mei jarig.
03 mei Sander Cnossen
06 mei Thomas van der Meeren
10 mei Lisanne Cnossen
13 mei Tim Hammersma
22 mei Silvia Hammersma

23 meiFemke Bouwmeester
24 mei Mark Akkerman
26 meiAmy de Hoop
29 mei Hylke van der Meer
31 mei Meike Kampen

ddddddddddddddddddddddddd

Activiteiten die normaliter wekelijks plaatsvinden
Maandagavond: Martenscantorij
Woensdagavond: Muziekkorps Excelsior
Vrijdagmiddag en avond: Zumba dansen

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

04 mei Dodenherdenking
07 mei St. Natuur Scharnegoutum
08 mei Dorpsbelang
09 mei Shantykoor, ZWO
11 mei Wieger wordt wakker muziekkorps, Opstellingen.info
16 mei Moderamen
23 mei Shantykoor
Meer informatie over de agenda van dorpshuis Elim en vooraankondigingen
evenementen en activiteiten zijn ook te lezen op www.dorpshuis-elim.nl

Kerkdiensten mei
06 mei
13 mei
17 mei
20 mei
27 mei

09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
Ds. S. Ypma
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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 Sneek. Tel. 415313
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