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VOORWOORD
Beste feestgangers,
Als ik dit schrijf zitten wij net voor onze vakantie en besef dat als we terugkomen de feesten nog
maar een maand op zich laten wachten. Ik heb wel het gevoel dat we er organisatorisch goed
voor staan, zo dat ik wel met een gerust hart op vakantie ga.
Na ruim een jaar voorbereiding denk ik dat we weer een mooi en gevarieerd programma
samengesteld hebben. Hier en daar wat anders en in grote lijnen ook wel weer hetzelfde. Iets
wat goed is moet je niet proberen te veranderen of beter te doen. Met een enthousiast bestuur
en veel goede wil is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het programma, wat ook weer een
beetje moet aansluiten op het thema van deze feesten. Mythen, Sagen en Legenden, een
thema waar je wel mee uit de voeten kunt als je de aanmeldingen ziet voor de optocht. Op dit
moment 15 wagens en/of loopgroepen, wat toch al weer een mooi aantal is. En wat te denken
van de verkiezing van de mooist versierde straat, een gegeven welke het dorp tijdens de
feesten net weer dat beetje extra geeft. Mede ook dankzij de optocht-commissie, want deze zijn
toch altijd weer een belangrijke schakel in de organisatie.
Wat de muziek betreft zitten we gebeiteld, twee bands die één van hun laatste optredens in ons
dorp geven. Lays en No-Rules stoppen vlak na de feesten dus een mooie kans om bij deze
bands nog een keer uit je dak te gaan. Ook voor de donderdagavond en zaterdag- middag
hebben we twee bands die de sfeer er goed in kunnen brengen.
Ik wil tevens van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers, stichtingen, verenigingen
én ondernemers te bedanken voor hun belangeloze medewerking. Mede dank zij hun inzet
gaan wij ook dit jaar uit van een geslaagd dorpsfeest!
Rest mij nog u/jullie, namens het bestuur van de Oranjevereniging Scharnegoutum e.o., een
mooi feest toe te wensen.
Tot 2 september in of rond de feesttent.
Geert Atsma
Voorzitter Oranjevereniging Scharnegoutum e.o.
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ORANJEVERENIGING SCHARNEGOUTUM e.o.
Ingeschreven in het verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer V 40000660

BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

: Geert Atsma
Lange Achte 26
: Peter van der Veldt
De Iisbaan 7
: Oene Schriemer
Willem Santemastrjitte 35
: Durk Bergema
Fleardyk 24
: Wybe Koopmans
Oergongswei 19 A
: Otto Akkerman
Molepaed 34
: Koos van der Meeren
De Iisbaan 8
: Henri van der Haag
Willem Santemastrjitte 25
: Andre Siemensma
Langaerderdyk 9
: Oene Schriemer
Willem Santemastrjitte 35
penningmeester@oranjeverenigingscharnegoutum.nl
www.oranjeverenigingscharnegoutum.nl

426 539
422 807
416 908
420 303
425 992
418 116
422 835
417 382
425 823
416 908

Contributies

: Gezin met kinderen tot 16 jaar
: Individueel vanaf 16 jaar

€
€

Rabobank

: 37.06.44.107

Ledenadministratie

3,50
2,50

Een ieder die nog geen lid is van de Oranjevereniging kan zich vóór de feesten van dit jaar nog
aanmelden bij de ledenadministratie.
Tijdens de feesten is aanmelding niet mogelijk.
Leden van de Oranjevereniging hebben tijdens de Oranjefeesten op vertoon van de
lidmaatschapskaart recht op korting.
Gedurende de feestdagen is de feesttent telefonisch bereikbaar onder nummer
0515 – 424 670 (dit nummer zal doorgeschakeld worden naar een mobiel nummer van één van
de bestuursleden).
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ALGEMENE INFORMATIE
Voorzover niet anders vermeld vinden alle activiteiten plaats in of bij de feesttent. De feesttent is
geplaatst op het parkeerterrein van het Sportveldencomplex “De Kromme Tille” aan het einde
van de Fleardyk.
Het spreekt voor zich dat iedereen tijdens de feestdagen de vlag uitsteekt en dat u met uw
buren de tuin, het huis en de straat versiert.
Verzoek van het bestuur: fietsen graag in de fietsenrekken voor de ingang van het feestterrein
plaatsen.
TOEGANGSPRIJZEN
’s avonds

leden
tot 16 jr
16 jr en ouder

niet leden
tot 16 jr
16 jr en ouder

woensdag

gratis

gratis

gratis

gratis

donderdag

€ 1,50

€ 3,00

€ 2,50

€ 4,00

vrijdag

€ 5,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 12,00

Elim vrijdagavond

€ 4,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 6,00

zaterdag

€ 5,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 12,00

CONSUMPTIEPRIJZEN
Koffie en thee

€ 1,25

Overige consumpties:

€ 1,75 (overdag en ’s avonds)

Vanwege de wetgeving en controle door de keuringsdienst, wordt er aan personen
Jonger dan 16 jaar GEEN ALCOHOL geschonken.
Bij de entree wordt er niet meer gestempeld, iedere bezoeker krijgt een polsbandje.
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PROGRAMMA WOENSDAG 2 SEPTEMBER
!!! Alle dagen van de dorpsfeesten is er een ZWEEFMOLEN !!!
!!! Alle dagen van de dorpsfeesten is er een BAL EN LIJNENSPEL!!!
!!! Alle dagen wappert de Friese vlag op de kerktoren!!!
Bij de feesttent is er deze middag voor de
springkussen. (Gebruik hiervan is voor eigen risico!!)

jongste

jeugd

een

13.30 uur

Vanaf de Legedyk vertrekt een legende (???) naar het feestterrein, alwaar
deze ontvangen wordt door de Zwettekoningin.

14.00 uur

Opening door klokgelui; het is maar dat u het weet.

14.15 uur

OPENING van ons onderkomen tijdens deze dagen: het “Huis van Oranje”,
door de legende (???) en de Zwettekoningin

14.30 uur

JEU DE BOULES recreatietoernooi op de jeu de boules-banen bij de kantine van
het sportcomplex. Deelname alleen mogelijk voor leden van de jeu de
boulesvereniging en inwoners van Scharnegoutum.

15.30 uur

OPLATEN van de eerste ballon door de Zwettekoningin.
Natuurlijk komen alle kinderen uit ons dorp ballonnen oplaten op het
sportterrein. Iedereen kan één ballon oplaten. Aan de ballon moet een adreslabel
worden vastgemaakt. Deze labels zijn in de feesttent verkrijgbaar. Op de label
moet duidelijk naam, adres en woonplaats worden ingevuld.
Eén label bevestigen aan meerdere ballonnen is uiteraard niet toegestaan. Voor
3 personen, waarvan de ballon de grootste afstand heeft afgelegd, zijn leuke
prijzen beschikbaar.

16.00 tot
17.00 uur

Voorverkoop kaarten voor de dorpsavond op donderdag 3 september.
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VERVOLG PROGRAMMA WOENSDAG 2 SEPTEMBER
19.00 uur

START OPTOCHT
De optocht wordt vanaf 18.00 uur samengesteld op het industrieterrein
aan de Trekdyk.
De muzikale begeleiding van de optocht wordt verzorgd door ons eigen
muziekkorps Excelsior tezamen met de showband Weidum en de Mallet
band ORANJE uit Bolsward.
Voor bijzonderheden verwijzen wij u naar het speciale optochtprogramma.
Bij aanvang van de optocht worden de plaatselijke kampioenen van de
seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 gehuldigd en rijden in de optocht mee

22.00

uur

Overdracht van taken
Zwettekoningin 2009.

door

de

Zwettekoningin

2007

aan

de

BEKENDMAKING EN UITREIKING PRIJZEN OPTOCHT,
EN BEKENDMAKING MOOIST VERSIERDE STRAAT in de feesttent.
22.30 uur

Loting voor de DORPSFEEST-KAATSPARTIJ van donderdag.
Aansluitend zullen plaatselijke DJ’s u in de feesttent op aangename
muzikale wijze vermaken.
Gelijktijdig is er de mogelijkheid kennis te maken met de gastheren “van
het natje” tijdens de dorpsfeesten in de tent.
Gezien de voorgaande jaren zal dit probleemloos verlopen.
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PROGRAMMA DONDERDAG 3 SEPTEMBER
Overdag

KINDERSPELEN voor alle kinderen die leerling zijn van een basisschool.
Voor de groepen 1 t/m 8 zijn er diverse spelletjes.
De aanvang van deze spelletjes voor de groepen 1 t/m 4 is 10.00 uur
Voor de groepen 5 t/m 8 om 13.00 uur.
Vanaf ’s ochtends 10.00 uur tot ’s middags 15.00 uur is er een draaimolen bij de
feesttent.

10.00 uur

KAATSEN voor de liefhebbers. Aan deze DORPSFEEST-PARTIJ voor leden en
niet-leden kan vanaf 16 jaar worden meegedaan. Dames en heren leden d.e.l.
(door elkaar loten). Opgave tot woensdagavond 2 september 19.00 uur voor
leden en recreatiekaatsers bij Dirkje Miedema, tel. 0515-423468. Zie ook het
schrijven van kaatsvereniging De Lytse Stuit op pagina 41.
Als opening zal de eerste bal worden geslagen door één van de bestuursleden
van de Oranjevereniging.

14.30 uur

KLAVERJASSEN in de feesttent.
Opgeven een uur vóór aanvang bij de heer H. Schukken.

15.30 uur

VISWEDSTRIJD in de ZWETTE achter het sportveld voor alle leeftijden.
Gevist gaat worden om de langste en het hoogste aantal gevangen vis.
Opgeven voor deze wedstrijd een half uur vóór aanvang in de feesttent.
Hengel en aas zelf meenemen. De leiding van deze viswedstrijd berust bij de
heer Koos v.d. Meeren (Opgeven vanaf 15.00 uur in de feesttent)

16.30 uur

PRIJSUITREIKING KLAVERJASSEN

17.00 uur

PRIJSUITREIKING VISWEDSTRIJD

17.15 uur

PRIJSUITREIKING van het KAATSEN.

19.30 uur

DORPSAVOND in de feesttent.
Voor meer bijzonderheden verwijzen wij naar het programma voor de
dorpsavond.
De muziek wordt deze avond verzorgd door “LET’S DANCE”

22.00 uur

“Oranjebal” m.m.v. “Let’s Dance”.
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DONDERDAG 3 SEPTEMBER DORPSAVOND
Deze avond is het stil in het dorp. Iedereen is uitgelopen naar de feesttent, “het Huis van
Oranje”, om een glimp op te vangen van de Scharnegoutumer artiesten! Vele honderden
dorpsgenoten kijken met open mond naar wat er zich afspeelt op het podium. Zijn ze dat
echt, of zijn dat ........
19.30 uur

OPENING DORPSAVOND

19.45 uur

LIVE UITVOERINGEN BUURTVERENIGINGEN
(uit- en opgevoerd door de strijdende buurtverenigingen)

20.30 uur

PAUZE

20.45 uur THEORIE / VRAGENRONDE
(Elke captain zorgt ervoor dat er één man en één vrouw deelnemen in deze
ronde)
Zij moeten het show- en sportnieuws en de actualiteiten vooral goed hebben
gevolgd!!
21.30 uur

LIVE UITVOERINGEN BUURTVERENIGINGEN (vervolg)

22.00 uur

SLOT (Afsluiting met Fries Volkslied).
BELANGRIJK: Tijdens de voorstelling worden geen toeschouwers meer
toegelaten om geroezemoes te voorkomen. KOM DUS OP TIJD.
Tevens is tijdens de voorstelling de BAR GESLOTEN.
Hebt u vragen over de donderdagavond, dan bellen met één van de volgende
bestuursleden:,Henri van der Haag (417 382), of Peter van der Veldt (422 807).
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PROGRAMMA VRIJDAG 4 SEPTEMBER
13.00 uur

MEERKAMP
Ons dorp is tijdens de Oranjefeesten voor dit sport- en spelevenement verdeeld
in 9 wijken. De afgevaardigde groepen gaan elkaar “bestrijden”, niet alleen voor
de WISSELBEKER, maar vooral om de eer van de straat. Voor meer
bijzonderheden verwijzen wij naar het speciale MEERKAMP-PROGRAMMA.

16.30 uur

PRIJSUITREIKING van de MEERKAMP.

19.00 uur

OPTOCHT (herhaling)
Voor route en deelnemers verwijzen wij naar het speciale optocht-programma.

20.30 uur

TONEELAVOND in Dorpshuis Elim.
De u allen welbekende “Teake van der Meer” treedt deze avond voor u op.
“Is it jo ek opfallen?” is de titel van deze avond!

21.30 uur

FEESTAVOND
In de feesttent speelt de hele avond de allround band:

“LAYS”

LET OP: HET OUD PAPIER WORDT ZATERDAG 12 SEPTEMBER OPGEHAALD!!!
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PROGRAMMA ZATERDAG 5 SEPTEMBER
09.45 uur

APPELTAARTBAKWEDSTRIJD (Uitslag) zie ook pagina 49!!

10.30 uur

KOFFIEDRINKEN VOOR DE 55+ers
In de feesttent wordt, onder muzikale begeleiding, gratis koffie met
appeltaart/oranjekoek geserveerd voor de 55+ leden.
Een mooie gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten en even bij te
praten. Ook hier sfeermuziek

10.30 uur

KINDERROMMELMARKT
Deze kinderrommelmarkt is uitsluitend bedoeld voor kinderen jonger dan
16 jaar. Opgave bij Henri van der Haag t/m 4 september op tel.nr. 417 382.

12.00 uur

SNACKWAGEN en VISWAGEN gaan open!

13.00 uur

ROOFVOGEL DEMONSTRATIE, op het sportveld met o.a.
Valken, Gieren, Uilen, Buizerds en Arenden!!

15.30 uur

Kak in ‘t vak
Variant op schijt je rijk, zie de website van de Oranjevereniging voor
informatie en regelementen!

15.45 uur tot
18.00 uur
ORANJEMATINEE m.m.v. “De Relics”

16.00 uur

PALINGROKEN

21.30 uur

SLOTFEEST
Deze gehele avond speelt voor u:

“No Rules”
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PROGRAMMA ZONDAG 6 SEPTEMBER
10.00 uur

Tentdienst in de feesttent.
God is mythers. Dat is het thema voor de tentdienst waarmee de feestweek
in ons dorp wordt afgesloten. We sluiten aan bij het thema van dit jaar:
mythen, sagen en legenden. Dat God mythers is, laten we zien aan de hand
van gelijkenissen. Die bewaren een geheime boodschap over God en ons
leven. En die boodschap brengen we over het voetlicht. Eerst zullen we
echter een belangrijk overgangsritueel moeten voltrekken om van de
zaterdagnacht naar de zondagmorgen te gaan, want naar verluidt hangt er op
zondagochtend nog een immense bierlucht in de tent. Die gaan we
verdrijven, want in de bierlucht bidden, dat kan niet! Om 10.00 uur staat de
koffie klaar, en rond 10.30 uur vangt de dienst aan. De voorbereidingsgroep
wenst u een heel gezellig dorpsfeest toe, en heet u alvast van harte welkom
in de tentdienst.
Hartelijke groet,
Sybrig Bethlehem, Judith Holtrop, Geeske Plantinga, Itte Schukken en
ds.Sytze Ypma

OPROEP:

EEN IEDER DIE WIL HELPEN OPRUIMEN GRAAG 13.30 UUR AANWEZIG
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PROGRAMMA OPTOCHT
De optocht wordt gehouden op woensdagavond 2 september en vrijdagavond 4 september
19.00 uur. Vrijdagavond rijdt de winnaar achteraan, voorafgegaan door nummer twee, etc. Dus
in omgekeerde volgorde van de uitslag.
Opstellen woensdag vanaf 18.00 uur zodat de jury de wagens goed kan beoordelen!
THEMA : “MYTHEN, SAGEN EN LEGENDEN”
START:

Vanaf het industrieterrein aan de Trekdyk.
Vanaf de Zwettewei-Zuid de 2e afslag naar het industrieterrein inrijden.

ROUTE:

Woensdagavond en Vrijdagavond:
Trekdyk, Zwettewei-Zuid, over de brug, Legedyk, Fleardyk, Koarte Achte,
Lange Achte, Molepaed, Lange Achte, Fleardyk, Dielakker, Alddyk,
St.Martensdyk, Tsjebbe Claeszstrjitte, Prof. B. Fridsmastrjitte, hierna wordt de
optocht bij bakker Feenstra ontbonden.

JURY:

Een deskundige jury zal bij de start en tijdens de optocht de praalwagens
en individuele deelnemers beoordelen en de prijzen toekennen. Vooraf
ontvangt de jury graag een beschrijving van iedere praalwagen.
Het bekend maken van de prijzen is op woensdagavond om 22.00 uur in
de feesttent. Verder is er een “jury” bestaande uit afgevaardigden van de
deelnemende wagens (5 afgevaardigden per wagen). Zij ontvangen een op
naam gesteld formulier waarop ze de uitslag van de door hen gekozen
wagen kunnen vermelden. De afgevaardigden mogen hun eigen bijdrage
aan de optocht niet beoordelen. De uitslag van deze “jury” wordt gebruikt
voor toekenning van de door de Oranjevereniging beschikbaar gestelde
wisselbeker. (Publieksprijs)

COLLECTE: Tijdens de optocht wordt er gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte
is bestemd voor de start- en prijzengelden voor de deelnemers.
In verband met de optocht is de ZWETTEWEI-ZUID vanaf 18.00 uur afgesloten.
HULDIGING KAMPIOENEN !!
Traditioneel worden tijdens de optocht op woensdagavond de plaatselijke (jeugdige)
kampioenen van de laatste twee jaar gehuldigd. Het gaat hierbij om hen die een bijzondere
prestatie geleverd hebben op het sportieve vlak (doch minimaal kampioen van Friesland). Vanaf
deze plaats willen we een beroep doen op een ieder die namen weet van jonge kampioenen die
de afgelopen jaren (vanaf het feest van 2007) een vermeldenswaardige prijs in de wacht
gesleept hebben. Het kan een individuele prestatie zijn, maar ook in teamverband.
U kunt de namen met een opgave van de prestaties doorgeven aan onze secretaris,
P. van der Veldt, De Iisbaan 7, tel. 422 807.
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VERVOLG PROGRAMMA OPTOCHT
Om een optocht te realiseren zijn heel veel enthousiaste mensen nodig! Het is dan ook
geweldig dat we ook dit jaar weer een optocht kunnen organiseren. Hulde aan de
optochtcommissie.
VOORLOPIGE LIJST VAN PRAALWAGENS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Op ‘e Hichte
De Iisbaan (De Hurdriders)
Loopgroep
Zwettewei (It Griene Paadsje)
Lange Achte
St. Martensdyk
Kangoeroebuurt
Willem Santemastrjitte
It String
Lange Achte
v.v Scharnegoutum ’70, Dames 1
Marten de Jongstrjitte
Vriendengroep Scharnegoutum
Legedyk/Oergongswei
Ald Dyk
Buurtvereniging ‘Samar’

Ali Baba en de veertig rovers
Chinese Draak
Monster van Loch Ness
Pan en de rieten fluit
Rixt van ‘t Oerd
Atlantis, de verzonken stad
Robin Hood
Grutte Pier
Elven en Kabouters
Koning Arthur & de ridders van de ronde tafel
Odysseus & de Sirenen
De rattenvanger van Hamelen
De Vliegende Hollander
De Legende van de Witte Wieven
The king of Rock & Roll
De Toffe Tamboer

Voor deelname aan de optocht kunt u zich nog aanmelden tot en met zaterdag 29 augustus bij
Bonnie Cnossen (418 072).
Optochtcommissie:
Bonnie Cnossen
Geeske Plantinga
Gertrud Huitema
Aukje van Kalsbeek

Tsjebbe Claeszstrj. 17
Legedyk 12
Zwettewei 84
Sint Martensdyk 25

418 072
412 590
414 247
421 609

VERZOEK AAN DE BEWONERS LANGS DE ROUTE OM GEEN AUTO’S TE PARKEREN IN
DE STRATEN. Hiermee voorkomt u stagnatie van de optocht en schade aan uw auto.
Geldprijzen + startgelden worden pas uitgekeerd na de optocht op vrijdagavond wanneer
de praalwagen hetzelfde niveau heeft als woensdagavond.
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Beschrijving van de (praal)wagens:
1 . Zwettekoningin
De Zwettekoningin Yvonne Dotinga is de opvolgster van Marije Bakker welke de
Zwettekoningin van 2007 was. De Zwettekoningin zal de oranjevereniging tijdens de
dorpfeesten representatief vertegenwoordigen.
2 . Kampioenen
De volgende plaatselijke kampioenen komen aan u voorbij, Jan Wagenaar (Bankdrukken
en sterkste man van Friesland), Jouke Bakker, Jelke Bethlehem, Coos Kruisenga, Lars
Jansen, Niels Jansen, Folkert de Vries (Schaken), Jessica Visser, Danique Visser,
Jurian Kampstra, Jean Kampstra, Ewout Feitsma, en Rinse Ringma (Drum en
showfanfare).
3 . Ali Baba en de veertig rovers ( BAO, groep 1 en 2 Op ‘e Hichte)
Ali Baba ontdekt een geheime grot waar rovers hun buit verstoppen. Met de magische
woorden 'Sesam, open u!' verschaft hij zichzelf toegang. Maar de rovers ontdekken dat ze
bestolen worden en verstoppen zich in kruiken om Ali Baba te grazen te nemen…
4 . Chinese Draak ( De Iisbaan)
In China is de draak een brenger van geluk. Het is een belangrijk symbool welke men
overal terugvond. Maar als het in China donderde of als er tornado’s waren dachten de
inwoners dat de draken aan het vechten waren. Deze inwoners brachten vele offers om de
draken gunstig te stemmen en om de draken vooral niet boos te maken. De mythe vertelt dat de
(Chinese) draak één van de vier hemelse dieren is en de stichter van de keizerlijke familie is.
Buurtvereniging “de Hurdriders” van de Iisbaan/Langaerderdyk brengen met deze draak het
geluk naar Scharnegoutum. Onder toeziend oog van de Geisa (met paraplu) en de twee wijze
Chinese mannen delen 6 Chinese dames gelukskoekjes uit.
5. Het monster van Loch Ness (Loopgroep)
Het monster van loch ness is een legende en leefde in het meer in Schotland. Ze noemen
het monster ook wel Nessie. Duizenden mensen hebben het monster gezien. De verhalen over
het monster zijn al heel oud. Het begon al in 565 na Christus toen de priester Columba het
monster in Loch Ness zag. Het monster is in de volgende eeuwen maar een aantal keren
gezien, maar vanaf de 19e eeuw wordt het monster plotseling vaker gezien. Maar pas in 1933
werd het monster voorpaginanieuws, en was de legende van "Nessie" geboren. Toen zagen
een meneer en mevrouw op weg naar hun huis in een dorpje bij Loch Ness "een enorm beest
op en neer duiken en rondtollen" in het meer. Hierover kwam een berichtje in de krant dit werd
wereld nieuws. Al gauw kwamen er meer berichten over mensen die het monster hadden
gezien. Zoals van een meneer en mevrouw die in de zomer van 1933 een monster de weg
zagen oversteken met een beest in zijn bek om vervolgens in het meer te plonsen. Een andere
heeft ook beweerd dat hij het monster wel 18 keer heeft gezien. Hij heeft er nooit een foto van
kunnen maken omdat het monster na 4 á 5 sec. al weer weg was.
6. Pan en de rieten fluit ( Zwettewei it griene paadsje)
Pan, god van het woud en patroon van de herders en hun kudden, was bepaald niet
moeders mooiste. Geboren met de bovenkant van een mens, en de onderkant van een geit met
bokkenpoten. Verder had hij twee hoorns en een zwaar behaard lichaam. Ondanks zijn uiterlijk
had Pan een zeer actief seksleven. Pan zag het wel zitten met alle nimfen, alleen was er een
klein probleempje, de meeste nimfen zagen het niet zitten met Pan. Pan raakte verliefd op de
mooie nimf Syrinx en ging haar achterna. Zij vluchtte en bij de rivier de Ladon smeekte zij de
waternimfen haar onvindbaar te maken. Net voordat Pan haar wilde grijpen veranderde zij in
riet. Hij omarmde de hele bos en begon de stengels hartstochtelijk te kussen. Zijn heftige adem
joeg daarbij door het holle riet en opeens en klonken er drie, vier verschillende tonen, zo
prachtig. Pan had de panfluit uitgevonden. ook leuk om te weten: In de bossen zorgde Pan voor
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veel mysterieuze geluiden die herders en hun kuddes vervulden met angst. Hetzelfde gold voor
mensen op afgelegen plekken. Dit is de verklaring van het woord pan-iek.
7. Rixt van ‘t Oerd ( Lange Achte)
In een hutje op Ameland woont Rixt van 't Oerd. Met een lantaarn vastgebonden aan haar
koe lokt zij de schepen naar het eiland, die vervolgens voor de kust vergaan. Zo lokt zij ook
het schip waar haar zoon op vaart naar het eiland. Als Rixt de buit bij elkaar wil graaien vindt
ze haar zoon. Nog altijd kun je haar tijdens de noord-wester storm horen op het eiland.....
Hoei-oe-oe........Sjoe-oe-oerd.
8. Atlantis, de verzonken stad ( St Martensdyk)
Tot op de dag van vandaag, zijn geleerden nog steeds bezig met de vraag: Moeten we het
verhaal nou geloven of is het een mythe die Plato verzonnen heeft?! Over een stad waar
bewoners leefden in een goed geregelde maatschappij met orde en rust. Waar ze geen geweld
en armoede kenden, een leven volop luxe en rijkdom. Een stad die als straf ten onderging door
misbruik van zijn macht en hebzucht, verzonken naar de bodem van de Atlantische Oceaan!
9. Robin Hood ( Kangoeroebuurt)
De Kangoeroebuurt beeldt de middeleeuwse vrijbuiter Robin Hood uit door middel van
een uitklapboek. De Robin Hood legende speelde zich af in Sherwood Forrest van
Nottingham. Robin Hood vocht met zijn favoriete wapen de handboog, tegen en steelt van de
rijke adellijke Normandiërs en gaf aan de armen. Jeugdvriendin, Maid Marian, fungeert als
boodschapper en Little John, vriend en vertrouweling van Robin Hood, is een geduchte
vechtersbaas, groot en sterk als een os met een hart van goud.
10. Grutte Pier ( W.Santemastrjitte)
It is fyftjenhũndert fyftjen, in stoarm raast oer ’t lān, In reade gloed ferblinet him, syn pleats
stiet yn ’e brān, Grutte Pier Gerlofsz, boer fan Kimswert, banditen sloegen ta londerje, rōve alles
leech, de frijheidspriis wie heech, Wat dizze binde losmakke hie, se wisten noch fan nea, In
frijheidsstrider wie opstien, soe har ferfolgje ta de dea. Saksers en Bourgondiërs se waarden
smoard yn bloed, In gewoane boer waard grut strateech, mar de frijheidspriis wie heech. Grutte
Pier, boer van Kimswerd en vrijheidsstrijder met z’n grote zwaard, die vocht voor onze vrijheid in
Friesland. Wat heeft deze man een strijd voor ons geleverd in Friesland en Noord-Holland. Met
daarbij zijn uitspraken ‘Leaver dea as slaaf’ en ‘Buter, brea en griene tsiis……’ is Grutte Pier de
legende van Friesland.
11. It String: Elven en Kabouters
In vele mythes ter wereld spelen bepaalde figuren een prominente rol.
Elven en kabouters staan veelal symbool voor behulpzaamheid, goedaardigheid en
binding met de natuur. Vooral in de huidige tijd vindt It String dat eigenlijk iedereen het
voorbeeld van deze mythologische figuurtjes moet volgen.
Zo komen mythes en werkelijkheid weer dicht bij elkaar!
12. Koning Artur en de ridders van de ronde tafel ( Lange Achte)
Op het plein voor de kerk verschijnt een steen met een zwaard erin. Wie het zwaard uit
de steen trekt, wordt de nieuwe koning. Het lukt niemand. Dan verschijnt er een schildknaap
met de naam Arthur...Dit is het begin van het machtige rijk van Koning Arthur. De ridders van de
Ronde Tafel, zoeken naar de heilige Graal. En ze vechten voor rechtvaardigheid
13. Odysseus en de Sirenen ( v.v Scharnegoutum ’70 Dames 1)
Langs de velden van de plaatselijke v.v. klinken elke woensdag en vrijdag betoverende
klanken. Menig man blijft uren in de kantine hangen waar hij geniet van het goddelijke
vrouwenvoetbal. Van de voetbalvelden komt dit jaar een wagen met het verhaal van Odysseus
en de sirenen. Met hun gezang lokken de goddelijke voetbalsters de trainers naar het prachtige
eiland. Wie kan hen weerstaan?
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14. De rattenvanger van Hamelen ( Marten de Jongstrjitte)
Deze sage/legende is het welbekende verhaal van de fluitspeler in het Duitse stadje
Hamelen, die met zijn fluitspel de ratten uit de stad verdreef. Omdat de fluitspeler door de
bevolking niet werd betaald, nam hij wraak en heeft op dezelfde manier als met de ratten, alle
kinderen uit de stad geleid. Naar verluid, is er van de kinderen nooit meer iets vernomen.
15. De Vliegende Hollander (Vriendengroep Sgoutum)
De vliegende Hollander is een Nederlands schip dat in 1676 rond Kaap de Goede Hoop
voer, toen er een hevige storm opstak en de stuurman het advies gaf om de storm af te
wachten. De kapitein werd razend: hij slingerde de stuurman over de reling en gooide ook zijn
bijbel overboord, onderwijl schreeuwend: “ Al zou God mij laten zeilen tot aan de jongste dag,
de Kaap zal ik ronden!”. Daarna klonk er een stem uit de lucht: “gij zult moeten zeilen tot aan de
jongste dag!”. Hierna stierf de bemanning één voor één en de kapitein bleef alleen over de
zeeën rondzwalken. Tegenwoordig duiken nog steeds verhalen op van zeelui die menen een
schim gezien te hebben van het spookschip met de kapitein verbeten achter het stuurrad.
16. De legende van de witte wieven (Legedyk/Oergongswei)
In de buurt van Lochem, Zwiep en Barchem worde vrogger vaak de sage van de witte
wieven van Zwiep verteld; een verhaol over de rieke boerendeern Johanna die verliefd is op
een arme boerenjonge. Johanna's vaor wil dat zien deern mit een rieke boerenjonge trouwt en
verzint veur de rivaolen een opdracht waorbie ze de rust van de witte wieven versteuren moen.
Een diepe kuul in de Lochemse baarg bie Zwiep wort de Witte Wievenkuul eneumd. Moar
vanoavond komme de witte wieven noar Skearnegoutum en ze sulle de skearnemensen de
stúpen op it liif jage. Met Witte Wievenkuul en al komme se hier de rust versteuren. Kyk en
huver.
17. King of Rock & Roll ( Ald Dyk)
The King of Rock & Roll" is tijdens zijn leven al een legende. Elvis Presley is één van de
grootste zangers aller tijden. Een ruwe schatting leert ons dat hij meer dan een miljard
verkochte platen op zijn naam heeft staan, waarvan ongeveer 100 gouden singles en 50
gouden albums.
18. De Toffe Tamboer
In de omgeving van het kasteel op de derde heuvel, ligt een dorpje waar heel arme mensen
leven. Onder onmenselijke druk, die de baron op hen uitoefent moeten zij met primitieve
middelen op het veld werken. Eén maal in het jaar eist de baron bijna heel hun oogst op
waardoor zij steeds maar armer worden. Wij kabouters namen ’s nachts het werk van deze
arme mensen over. Dat ging een tijdje goed tot spionnen van de baron het ontdekten. De baron
verbood ons nog één hand uit te steken. Wij lapten de waarschuwing aan onze
kabouterlaarzen. De baron liet een toverspreuk over ons uitspreken waardoor wij in een diepe
slaap vielen. Alleen het geroffel van een trommel die een speciale kracht bezit wekt hen, en een
toverformule houdt hen voortaan wakker.
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KAATSVERENIGING DE LYTSE STUIT

Feestkeatsen Skearnegoutum 2009
Ook dit jaar gaan we met de feesten kaatsen en wel in twee klassen. Voor de geoefende
kaatsers een door elkaar loten-partij, zowel de dames als de heren. En bij voldoende
belangstelling ook een recreatiepartij, voor dames en heren die toch nog wel eens een balletje
willen slaan.
De Dorpsfeestpartij is op donderdag 3 september en begint om 10.00 uur. Opgeven kan tot
uiterlijk woensdag 2 september 19.00 uur bij Dirkje Miedema, tel. 0515-423468.
Woensdagavond vindt de loting plaats in de feesttent.
Wij verwachten een enorme opkomst en een sportieve kaatsdag met mooi weer.
Tot ziens op “de Kromme Tille”.
Bestuur Keatsferiening ‘De Lytse Stuit’
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MEERKAMP
WIJK CAPTAIN
1.

Jacob Bijlsma
Koarte Achte 5
Tel. 427 211

VERTEGENWOORDIGENDE STRATEN
Lange Achte en Koarte Achte

2.

Ron de Ruiter
Fleardyk 80
Tel. 417 145

Molepaed en Fleardyk

3.

Jan Jellema
Ivige Leane 16
Tel. 412 343

Legedyk, Ivige Leane, Oergongswei,
Warinxvliet, Oerdyk en Tirns

4.

Jurjen van der Wal
It String 32
Tel. 425 868

Mollemastrj., It String,
Prof. Fridsmastrj.,
Glastra v. Loonstrj., Tsj. Claeszstrj.

5.

Gerald Dotinga
Ds S.Huysmansleane 2
Tel. 06-29066283

Loënga, Goënga, Midlânsdyk,
Blankendalwei, Zwettewei,
Nijkleaster, Speers

6.

Durk Koopmans
W. Santemastrjitte 37
Tel. 419 890

Willem Santemastrjitte en
Marten de Jongstrjitte

7.

Iemke Klijn en Marco ten Hoor
P/a De Iisbaan 14
Tel. 424 525

De Iisbaan en Langaerderdyk

8.

Tjalling Zijlstra
St. Martensdyk 10

St. Martensdyk en Mastenbroek

9.

Johannes Schilstra
Alddyk 25
Tel. 427 165

Alddyk, Waldastrjitte en Dielakker
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VRIJDAG 4 SEPTEMBER MEERKAMP
VANAF 13.00 UUR
SPEL 1:

SPIJKERBROEKHANGEN

SPEL 2:

SPIJKERSLAAN (55+)

SPEL 3:

ZAK HOOGGOOIEN

SPEL 4:

BIERKRATTEN RACE

SPEL 5:

GROTE BAL ROLLEN

SPEL 6:

OLIEVAT RACE

SPEL 7:

BUIKSCHUIVEN

Wellicht ten overvloede : deelname is voor eigen risico !
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VRIJDAG 4 SEPTEMBER MEERKAMP VERVOLG
NOG ENKELE OPMERKINGEN:
Een deskundige jury houdt de puntentelling bij en neemt de beslissingen. Hun stem is
doorslaggevend. Elk team mag eenmaal de JOKER inzetten, waarbij de punten dubbel tellen.
Dit geldt ook voor de donderdagavond.
Om 13.00 uur begint de Meerkamp bij de voetbalvelden. Hopelijk hebben we mooi weer en
komt het publiek massaal naar het sportcomplex. De toegang tot de Meerkamp is uiteraard
gratis.
Wij wensen de captains met hun teams een sportieve middag toe.
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Wie bakt de lekkerste appeltaart van Scharnegoutum?

De organisatie is nieuwsgierig naar appeltaart bakkend Scharnegoutum en schrijft daarom een
appeltaart bakwedstrijd uit.
Hoe werkt dit?
Op zaterdag 5 september tussen 09.00 en 09.30 uur kunt U in de feesttent uw eigen gebakken
appeltaart inleveren.
Opgave voor deze appeltaart bakwedstrijd is t/m donderdag 3 september!!
Een deskundige jury met goede smaak zal vervolgens de ingeleverde taarten beoordelen.
Voor de winnaar is er een leuke prijs te winnen.
Doet U mee?
Geef u dan op bij één van onderstaande personen;

Bonnie Cnossen (p.cnossen@hetnet.nl)
Tsjebbe Claeszstrjitte 17
tel. 418 072

Peter van der Veldt (petervanderveldt@home.nl)
De Iisbaan 7
tel. 422 807
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WIST U DAT ........................
.... de Oranjevereniging kortgeleden haar 74e verjaardag heeft gevierd!
.... de Oranjevereniging in 2010 dus 75 jaar bestaat!
.... Bovenstaand lustrum niet ongemerkt voorbij zal gaan!
.... Het de laatste feesten binnen het bestuur van de oranjevereniging zijn voor
de secretaris en de penningmeester!
.... Bovengenoemde regel gelegenheid biedt om te solliciteren naar deze functies?
.... Wij met deze feesten veel gebruik maken van vrijwilligers en hen daarvoor bij deze
hartelijk bedanken ?
.... de Zwettekoningin van 2007 wordt opgevolgd door de Zwettekoningin van 2009!
.... De Oranjevereniging inmiddels een eigen website heeft!
.... De naam van de website: www.oranjeverenigingscharnegoutum.nl is!
.... U op deze site hier alle foto’s van het dorpsfeest kunt bekijken!
.... De dorpsavond om 19.30 uur begint !
.... Er geen alcohol wordt geschonken aan personen jonger dan 16 jaar!
.... De feestband Lays aan het eind van dit jaar definitief stopt met optreden!
.... Het optreden van Lays tijdens de dorpsfeesten dus één van hun laatsten is!
.... Dat u/jij dit van dichtbij kan meemaken door simpelweg naar de feesttent te komen!
.... Er zaterdag 5 september geen oud papier wordt opgehaald!
.... Het oud papier op zaterdag 12 september wel wordt opgehaald!
.... Wij graag willen samenwerken met alle bewoners van ons dorp om alle activiteiten
een succes te laten zijn!
.... Wij iedere feesten weer van enkele middenstanders gratis ondersteuning krijgen!
.... Wij via deze weg de middenstanders uit ons dorp daarvoor hartelijk willen bedanken!
.... In Scharnegoutum de twee na sterkste man van heel Nederland woont!
.... Deze sterke kerel (Jan Wagenaar) ook wel de Hulk van Scharnegoutum genoemd
wordt!
.... Wij het weer niet in de hand hebben, doch uitgaan van zonnige, sfeervolle
Feestdagen!
.... Wij graag willen eindigen met een TOT ZIENS BIJ DE DORPSFEESTEN !

22

Even voorstellen... ‘’ De Zwette Koningin’’
Hallo dorpsbewoners!
Bij deze mag ik mij aan jullie voorstellen als ‘’Zwettekoningin’’ van de Oranjefeesten
van 2009! Mijn naam is Yvonne Dotinga, ben geboren samen met mijn
tweelingbroer op 12 oktober 1993. Samen met mijn ouders, broer en zusje woon ik
m’n hele leven al in Scharnegoutum. Heb eerst 8 jaar op Zwettewei 2 gewoond en
daarna zijn wij verhuisd naar de oude Rabobank op de Legedyk 20.
Zit nu op Bogerman 4vmbo-gt en moet volgend jaar examen doen.
Laten we er met z’n allen een leuk feest van maken!
Paspoort van ‘’ de Zwette Koningin’’
1. Hoe lang ben je al Scharnegoutumer?
15 jaar.
2. Wat zijn je hobby’s?
Zwemmen, surfen, winkelen, en leuke dingen
doen!
3. Wat is je favoriete muziek?
Top 40 muziek.
4. Wat vind je het leukste feestonderdeel?
De feesttent en Meerkamp.
5. Wanneer is jou feest geslaagd?
Als er leuke muziek is en gezelligheid
6. Wat spreekt jou het meest aan, tijdens het feest?
Muziek en gezelligheid!
7. Heb je suggesties voor een volgende feest?
Elk jaar een leuke feesttent i.p.v. om het jaar!
Tot 2 september!
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