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Ontdek je dorp

Inhoudsopgave

Een tijdje geleden zagen wij tot onze verbazing een
grote trailer met de zonnepont erop voorbij komen.
Daardoor wisten we dat de oversteek naar Garyp
vanaf 1 april niet zou lukken. In deze Mei Inoar kunt u
lezen vanaf welke datum en tijden dat wel weer kan.
Welkom terug, Zonnepont en vrijwilligers op de boot
en Schalkediep!
Voor mij is dat altijd een teken dat de zomer eraan
komt.

2. Colofon
3. Voorwoord
5. Dorpsbelang(rijk)
Vaartijden zonnepont
7. Minsken yn Suwâld, oud papier
9. Fraach en oanbod, Kinderhulp
11. Under it genot fan ‘n bakje

Onze nieuwe illustrator, Bauke v.d. Ploeg, doet een
boekje open over zijn leven en hobby's in Suwâld.
En Matthé heeft weer hard gewerkt om u,
mededorpsgenoten, te activeren. Alvast veel succes
met puzzelen!

13. Bouwe mei grutte stiennen
17. Ontdek je…..?
21. Het miljoenste bakkie
22. Uitslagen schaken/dammen

Neem er een bakje bij, zou ik zeggen. Er gaan
genoeg kopjes koffie doorheen bij de Suderfinne!
Douwe van der Heide was degene die het miljoenste
bakkie kreeg aangeboden.

23. Rommelmarkt J.J. Visserstichting
Familiedag Sportvereniging
24. Activiteiten Koningsdag

Eibert kwam Ellert en Brammert tegen en we lezen
dat de Suwâldster dammers in zomerslaap gaan.

25. Biljartuitslagen
26. Tien vragen aan……

Janke Weenig beantwoordt de 10 vragen aan ....
Mocht u ook iets over uzelf kwijt willen, geef u dan op
voor deze rubriek. Zo kunnen we elkaar als
bewoners van dit mooie dorp beter leren kennen.

27 . Vervolg tien vragen, Maitiid yn ‘t lân
28. Eksposysje 'Oarloch yn
Drachtster Kompenije',
Ledenvergadering Memento Mori

Er komen weer feestelijke dagen aan met passende
activiteiten!
Zo organiseert de Sportvereniging een Familiedag en
de J.J. Visserstichting een Rommelmarkt.
En tijdens Koningsdag staan Zeepvoetbal en een
Pubquiz op het programma! Supergezellig allemaal.

27. Beëindiging EHBO Trynwâlden
29. Uit de oude doos
30. Op syk nei leafdesbrieven,
krantenartikel Leeuwarder Courant
31. EHBO (Beëindiging vereniging)

Anke-Bonny

32. Belangrijke telefoonnummers
33. Om te puzzeljen
34. Suderfinne Aginda
layout: M.S.

REDAKSJEGEARKOMSTE
De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tiisdei 12 maaie o.s. om 13.30 oere yn ‘e Suderfinne.
Jo kinne de kopij ynleverje foar eltse sânde fan ’e moanne.
Alles wat dêrnei ynlevere wurdt, sil mooglik net
mear yn de oanbelangjende edysje pleatst wurde.
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uw warme bakker
TJALLING VAN DER VEEN
rijdende broodboetiek

Tel: 0511 - 43 19 91
Elke dag diverse soorten brood en banket
van de warme bakker.
’s Avonds voor zeven uur gebeld, dan wordt
het de volgende morgen om negen uur bezorgd.
Let op de reclamefolder, die u iedere week in uw
brievenbus vindt.
De winkel aan de Buorren 4a te Tytsjerk is geopend
van 9.00 – 12.00 uur en van 15.00 – 18.00 uur.
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Vaartijden
Zonnepont 2015

Van 24 april t/m 27 april
Vrijdag t/m Maandag

10.00 - 18.00

Van 1 mei t/m 10 mei (Meivakantie)
Alle dagen

10.00 - 18.00

Van 11 mei t/m 28 mei
Vrijdag, Zaterdag, Zondag
Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00

Van 29 mei t/m 13 september
Alle dagen

10.00 - 18.00

Van 14 september t/m 27 september
Vrijdag, Zaterdag, Zondag

10.00 - 18.00

Tarief:
12-rittenkaart :
Seizoenkaart :

€ 1,00 p.p.
€ 10,00
€ 30,00

Groepen kunnen op afspraak ook buiten
de reguliere vaartijden overgezet worden.
Voor Informatie : 0511 - 431990
Storingen andere pont(en) doorgeven :
06 - 47571586
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Na 22 jaar, waarin Amarins, Jesse en Hidde geboren en getogen zijn wordt ons nest nu weer
leeg. Tijd voor ons om na te denken over onze volgende levensfase.
Dat heeft ons doen besluiten naar Burgum te gaan.
Wij hebben ons altijd heel wolkom gevoeld in Suwald, het is nu tijd om oant sjen te sizzen!
Ons nieuwe adres wordt: Einekroas 10, 9251 TC Burgum.
Totdat onze woning klaar is wonen wij in de Groene Ster, Bungalow 7, Leeuwarden.
Luitzen, Annie, Amarins, Jesse en Hidde van Gorkum

Tekening van B. van der Ploeg.

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op
zaterdag 2 mei a.s.
weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld
klaarzetten !!!
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Beste dorpelingen.
De zomervakantie komt er weer aan. En ik ben gewoon aan het werk.
is uw oppas op vakantie en heeft u vervanging nodig?
Het kan bij mij thuis of bij uw in eigen huis. En ik doe het tegen een klein betaalbaar
prijsje. Dus bel gerust voor meer informatie naar :
Gastouder Baukje Kooy

Mobiel:

06-51410245

Word vakantiegezin en maak een
verschil voor een kansarm kind
In 2014 heeft de regio Friesland van Europa Kinderhulp ruim
150 kansarme kinderen de vakantie van hun leven kunnen
bieden. Dankzij vakantiegezinnen die hun huis en hart open
stelden voor kinderen die het echt nodig hebben.
Ook dit jaar zijn we in de regio Friesland op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week
een Frans, Duits, Belgisch of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren.
Vakantieouder zijn draait om rust en regelmaat, om liefde en aandacht voor kinderen die
vaak opgroeien in troosteloze en moeilijke omstandigheden. Een vakantie in Friesland geeft
letterlijk en figuurlijk ruimte om weer even kind te zijn. Meld je aan en maak een verschil in
het leven van een kind.
Data van de verschillende kinderreizen in Friesland:
Franse kinderen: 4 juli – 24 juli en 18 juli – 6 augustus
Duitse kinderen: 13 juli – 31 juli, 24 juli – 10 augustus,
3 – 21 augustus
Belgische kinderen: 13 juli – 31 juli
Nederlandse kinderen: 20 juli – 7 augustus
Meer informatie op www.europakinderhulp.nl of stuur een email naar friesland@europakinderhulp.nl. Voor telefonische
informatie kunt contact opnemen met Joke de Vries, 058-2573612.
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Liesbeth van Keimpema, PR
Europa Kinderhulp, regio Friesland, 06-53840557 of
liesbeth.vankeimpema@europakinderhulp.nl.
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- Voor uw voetverzorging
- Ook voor de diabetische en
reumatische voet
- Voor een ontspannen voetverzorging.
- Voor cosmetische voetverzorging.

Praktijkadres: Rijksstraatweg 78,
9254 DK,Hurdegarijp
Tel: 0511-880207/06-10611622.
www.beautysalonmarijke.nl
www.pedicurewilmabouma.nl

Peuterspeelzaal “Drie Turven Hoog”

Een brede groep ouders laat hun kinderen graag een paar dagdelen per week onder deskundige
begeleiding met andere kinderen samen spelen, omdat ze daarin een belangrijke stimulans
zien voor de ontwikkeling van hun kind.
Bent u ook één van die ouders, dan biedt peuterspeelzaal “Drie Turven Hoog” 4 ochtenden per week op
maandagochtend/donderdagochtend en woensdagochtend/vrijdagochtend speelmogelijkheden voor
kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Op maandag/donderdag wordt de groep geleid door Anneke Klijnstra en op
woensdag/vrijdag door Suzanna Sikma. De openingstijden zijn van 08.45 uur tot 11.15 uur.
De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen uit Suwâld en Tytsjerk.
U kunt uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal vanaf de leeftijd van anderhalf jaar. U komt dan op
een wachtlijst te staan. Zodra uw peuter 2,5 jaar is, wordt hij of zij in volgorde van aanmelding geplaatst.
De leidster komt vooraf aan het eerste bezoek van uw peuter aan de peuterspeelzaal een keer bij u thuis.
Zij kan dan kennismaken met het kind en in overleg met u bepalen hoe de gewenning plaats zal vinden.
Op elke eerste speelochtend van de maand is er voor de ouders de mogelijkheid om koffie te drinken op de
peuterspeelzaal. Dit om het onderlinge contact met andere ouders en de leiding te bevorderen.
Ook kunt u dan uw eigen kind zien spelen.
U vindt het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud (www.kinderwoud.nl). Hier vindt u hier ook
meer informatie over Kinderwoud. Wilt u met uw peuter eens bij ons komen kijken, dan bent u van harte
welkom. Graag eerst even een telefonische afspraak maken met één van de leidsters, zij zijn telefonisch
bereikbaar op de speelochtend op de speelzaal.
Peuterspeelzaal “Drie Turven Hoog” | Reidfjild 54 Tytsjerk | tel: 0511-432260 | www.kinderwoud.nl
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Jûns yn ‘e hûs tink ik wolris oer froeger nei. En fan it iene komt it oare.
Der leit in bledsje en in potlead en ik begjin te tekenjen. Ik ha der wol aardichheid oan.
As ik in tekeninkje makke ha, lis ik it oan ‘e kant mar dan is it faak noch net klear. In skoftke letter kin
ik der bêst wer in haaltsje mei it potlead by sette. Ik ha tekenjen altyd wol moai fûn, ek yn de tiid dat
de bern noch yn ‘e hûs wennen.
Nee, ik wol net modeltekenje hear, mar sjoch it mear as in aardichheidsje en as tiidferdriuw.
Wy, myn frou Tine en ús dochterke Rinskje fan fiif, binne hjir yn 1959 kaam te
wenjen en krigen dizze wente tawiisd fan de gemeente.
Wy wennen yn Tytsjerk en ik moat earlik sizze dat ik der earst net bliid mei wie
dat we nei Suwâld moasten, want it doarp wie eartiids hiel oars as no.
Wy binne hjir yn oktober dat jier komme te wenjen en hiene de earste winter de
blommen op de ruten stean! De kachel dy’t we hienen wie fierstente lyts! Piter
Hoekstra soe wol foar in gruttere kachel soargje, ek al koenen we dy eins net betelje .
Ik hope dat as ik dy jûns wer thúskaam it like waarm yn ‘e keamer wêze soe as op myn wurk.
En ja hear, de blommen wienen fuort! In poerbêste keardel dy Piter Hoekstra!
Achter Marie stie eartiids de âld skoalle. Op ús streekje wienen krekt twa jonge steltsjes komm e te
wenjen. Yn de âld skoalle soe in film draaid wurde en de jonge froulju gongen der hinne. Harren
mannen, Rinse Mulder, Jurjen Koers en Sipke út de buorren tochten, dan kinne wy wol even in
kaartsje lizze mar hja wiene mar mei har trijen.
Miskien wol ús buorman ek wol!
En sa kamen wy foar it earst mei ús nije buormannen yn ‘e kunde en kamen hja by
ús yn ‘e hûs. Tiid hâldt gjin skoft en om in oere as alve wie de film ôfrûn en setten
de froulju wer op hûs oan.
Mar by beide siet de doar op ’t slot!
Wêr wienen de mannen?
Hja ha tiden yn it tsjuster troch de buert rûn te swalkjen en te sykjen mar hienen nea ferwachte dat de
mannen by dy frjemde lju út Tytsjerk sitte soenen… wat wienen se lulk doe’t der einlings ien fan de
mannen ynienen betocht dat de film ek wolris ôfrûn wêze koe en mar ris de dyk opgong.
Ik hear Sipke út de buorren noch sizzen: Ik tink dat wy fannacht better sliepe as sy!
Neist it tekenjen slaan ik ek wat om by de Suderfinne en hâldt it in bytsje kreas. Der leit altiten wol
rommel op ‘e dyk en bern krije der faak de skuld fan mar hja ha it net altiten dien.
Ach, en wy hawwe dochs allegearre jong west?
Saterdeis doch ik it húshâlden, stofsûgjen, rúthimmeljen…
En dan ha je de ruten krekt skjin en dan komt der in fûgel: PLOP … no, doe ha ik de spûns der mar
wer even oer helle…
Ja, ik ha gjin help en rêd my hielendal sels.
Ik ha ek in skoft mantelsoarger west foar myn skoansuster yn Burgum.
Ik fyts ek gauris even nei Tytsjerk en tref altiten wol guon!
Ik bin no hast 84 jier en ha gjin winsken mear, allinnich dat ik sûn
bliuwe mei.
Je moatte mei in bytsje tefreden wêze kinne!
Witte jo al wa’t ik bin?
Myn namme is Bauke van der Ploeg.
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BOUWE MEI GRUTTE STIENNEN
Rûnom yn de wrâld fynt men bouwurken fan hiele grutte stiennen, blykber dêr delset yn
foarhistoaryske tiden, troch doe fêst noch ‘primitive’ minsken. Hoe is dat mooglik??
Dat moatte wol reusachtich sterke minsken west hawwe tocht men. Ja dat moatte wol reuzen west
hawwe. Ja, en reuzen kamen ek yn de bibel foar, dus sa moast it wêze, sa ‘bewiist’ de iene
redenaasje de oare. Der wie blykber net ien dy’t tochte: Dat is minskewurk, dat dy minsken moatte
gâns tûker west hawwe as ús, om soks meitsje te kinnen.
Johannes Picardt, dûmny, dokter, boer en lânoanmakker, en skriuwer, skreau in boek oer de
skiednis fan Drinte “Korte beschrijvinge van eenige vergetene en verborgene ANTIQUITEITEN. en
ANNALES DRENTIAE en De Stad Coevorden”.(titel in ein ynkoarte).
Hy wenne en buorke yn Rhee, en wie dûmny yn Rolde, letter yn Coeforden. En op syn reizen fan syn

Picardts tekening fan hunebêd bouwende reuzen en ek in pear gewoane minsken
hûs nei syn parochje kaam hy foarby ferskate hunebêden, grêfheuvels en oare âldheden. Hy hie dêr
belangstelling foar en ûndersocht en beskreau dy. Yn de opdracht fan dat boek oan de “Illuystere
Edele-Mogende Heeren Gedeputeerden” fan Fryslân, Grins en Drinte stie hy der tige op oan dat men
maatregels treffe soe om sokke plakken te beskermjen en te bewarjen. En trochdat dêrop de
deputearren fan Drinte it fernielen fan hunebêden en grêfhichten ferbearnen, binne der no noch in
oantal oer, tanksij dûmny Picardt, oars wienen se lang al fuort west.
Foar dûmny Picardt wie it wis dat sokke bouwurken net út de loft fallen wienen, of troch de sindfloed
hjirhinne dreaun en opsteapele, of monuminten wienen fan de Romeinen fan oerwinningen op de
Drinten en Friezen. Nee, dat it minskewurken wienen dat wie dúdlik, mar net fan gewoane minsken,
mar fan Reuzen. Dat wienen hjir de earste minsken west, en yn hiel noard-europa. Skandinavië en it
Reuzegeberchte yn Bohemen hienen der ek fol mei sitten. En rûnom fûn men dêr dan ek ditsoarte
bouwurken fan grutte stiennen, dy’t noch gjin leger fan 150 man yn beweging krije koenen. Yn Drinte
hienen se dat besocht!.
En reuzen kamen op ferskate plakken yn de bibel ek foar, dat wat soe men twifelje.
Hy besefte ek dat it grêfmonuminten wienen, krekt as de rûne heuveltsjes, dy’t it folk as wenten fan
de wite wiven beskôge.
En hy hie ûntdutsen dat der krûken yn foarkamen mei de oerbliuwsels fan lykferbrâning.
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Dat wie yn syn tiid gjin gewoante mear, dat hy tekene ek hoe’t soks om en ta gie, mei it lyk fan in reus
op in kreaze brânsteapel, mei treurjende reuzen en reuzinnen der omhinne en ek in pear ferwûndere
‘gewoane’ minsken, sjoch it ferskil yn grutte.
En dat wie yn it begjin fan de nije tiid, in geleard man, mei in goede oplieding, tige bereizge yn in grut
part fan Europa. Hy hie it ûnderwerp tige bestudearre. Syn boek hat in list fan 84 âldere en nijere
skriuwers út binnen en bûtelân, dy’t hy rieplachte hat, mei dit risseltaat.
Wy hawwe it al earder oer it probleem fan de skiednisskriuwers hân, hja skriuwe oer dingen dy’t hja
sels net meimakke hawwe. Faak fan hearren en sizzen fan guon dy’t it ek net sels meimakke hawwe.
Elk wit dat dat minne getugen binne. En fierder liene hja út folksferhalen en oerleveringen. Grif moai
en spannend en “wier”, mar net altyd betrouber.
Dat jild ek foar de skiednissen dy’t skreaun binne oer ús folk. Dat wol net sizze dat hja it lêzen net
wurdich binne. Guon binne opsteld as kroniken fan kleasters of as libbens fan hilligen. Oaren rêste op
oarkonden, ferslaggen of rjochtsrigels, guon binne foar in part sammele folksoerlevering, of lykas it
Oera Linda Bock alhiel út de tûme sûge.
Mar dat is in protte LITERATUER dochs ek, en dat is keunst en dus hiel moai!.
Ik ried jim dan ek oan om boeken as dat fan Ocko Scarlensis, of it Oera Linda Bock dochs marris te
lêzen, hja binne op it ynternet wol te finen. Best de muoite wurdich!
En dêr kinne jim it boek fan dûmny Johannes Picardt ek wol fine, en dêr stiet gâns mear yn as allinne
oer de hunebêden, guon dingen wol wat achterhelle, mar wol tige learsum.
En jim moatte foaral net delsjen op dûmny Picardt as skiedskriuwer. Hy wie yn syn tiid in foarút
stribjend man mei hiel nije ideeën, dy’t sels ûndersyk die en dêr konklúzjes út lûke doarste. En it sels
ûndesykjen hat der ta laat dat we no folle mear fan skiednis ôf witte, mar noch lang net alles. Want
hoe’t primitive minsken, sûnder kranen en takels, mei sokke grutte stiennen bouwe koenen is noch
altyd, ek foar in protte gelearden in riedsel.

Eibert

Burgum

- 15 -

- 16 -

Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Hallo Allemaal,
Alweer de 1ste puzzel van 'Ontdek je Plekje' is afgerond. Hiermee starten we met een nieuw ronde
voor een mooie prijs.
Allereest de antwoorden van de puzzel van februari:
Ontdek je Plaatsnaam:
1. Vogelenzang
2. Leiden
3. Monnikendam

4. Zoetermeer
5. Roden
6. Delft

Ontdek je Plekje:
1. Engwierum
2. Kimswerd
3. Molkwerum
4. Steggerda

5. Luxwoude
6. Woudsend
7. Augustinusga
8. Bantega

Ontdek je Brievenbus:
1. Van Woerden
Kerkbuurt 55
2. Ludema
Zuiderend 6
3. Westerhof
Monnikenweg 4

7. Haastrecht
8. Ridderkerk

9. Cornwerd
10. Exmorra

4. Veenstra
5. V.d. Meulen
6. Raap

Mostermûne 21
Noorderend 8
Ds. Oosterhuisstraat 14

Klassement na Ronde 1:
Plaats:

Naam:

1e
2e

Harm Hooiveld
Jinny en Froukje
Fam. Veenstra
Henk en Annie Grijpstra
Sippie en Margriet
Tineke en Jitske Taekema
Doetie Kooi

6e
7e

Ontdek je
Plaatsnaam
80
70
70
70
70
80
50

Ontdek je
Plekje
100
100
100
100
100
100
100

Ontdek je
Brievenbus
60
60
60
60
60
40
50

Aantal punten die konden worden gehaald:
-

Ontdek je Stekje
Ontdek je Plaatsnaam

90 Punten
150 Punten

Oplossing:
De oplossing kan worden ingeleverd tot dinsdag 26 mei 2015 in
de bestemde brievenbus van de Dorpskrant in de Suderfinne.
Ook kunnen de antwoorden worden ingeleverd via de mail.
Mail: ontdekjeplekjesuwald@gmail.com
Ik wens jullie allen veel plezier en succes bij de puzzel van 'Ontdek je Plekje'!
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Totaal Punten
240
230
230
230
230
220
200
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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Voor de 2e puzzel van het 4e seizoen heb ik de volgende dingen verwerkt in Ontdek je Plekje.
Bij 'Ontdek je Station' is het de bedoeling om te raden op welke stations onderstaande borden
thuishoren. Geef tevens aan welke treinvervoerder(s) van dit station gebruik maken om extra
bonuspunten te behalen.
Bij 'Ontdek je Boggle' is het de bedoeling om zoveel mogelijk woorden uit onderstaande Boggle te
halen. Onderaan de bladzijde wordt hierover meer uitleg gegeven.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U ziet hiernaast een Boggle. De bedoeling is om zoveel mogelijk
woorden te vinden. Als u een woord heeft gevonden, noteert u dit.
Hierbij mag u horizontaal, verticaal en diagonaal van letter naar
letter gaan. Het woord moet wel aan de volgende regels voldoen:
1. Het woord moet uit minstens 2 letters bestaan.
2. Bij elk woord mag elke letter maar één keer gebruikt worden.
3. Het woord moet in een Nederlands woordenboek te vinden zijn.
Bij twijfel mag dit met een woordenboek worden gecontroleerd.
4. Afkortingen en woorden in andere talen zijn niet toegestaan.
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Persbericht Stichting Dorpshuis De Suderfinne te Suwâld/maart 2015

Het miljoenste bakkie
dorpshuis De Suderfinne
SUWALD – Dagelijks wordt er in menig bedrijf of thuis koffie of thee geschonken. Vanwege het
automatisme staan we vaak al niet meer even stil bij het onschatbare belang van de koffie- en
theecultuur. In het met uitsluitend vrijwilligers draaiende dorpshuis De Suderfinne te Suwâld
wordt dit automatisme komende dinsdag (31 maart) doorbroken.
Tijdens een gezellig samenzijn van de lokale dam- en schaakclub zal, gerekend vanaf de opening
van het dorpshuis in 1972, het miljoenste bakkie ‘troost’ worden geschonken. Welke naam er aan
deze mijlpaal is verbonden, zal pas dan duidelijk zijn. Het dorpshuis mag zich elk jaar verheugen in
een twaalf- tot dertienduizend bezoekers. Steevast begint elke bijeenkomst met een bakje koffie of
een kopje thee waarop doorgaans een tweede volgt. Een uitzondering hierop vormen de bezoekers
van jeugdsoos It Pypke. Daar tegenover staat dat alle sporters en gasten van SV Suawoude vanuit
het dorpshuis worden bediend met thee of ranja in de pauzes. Alle cijfers in acht nemende, incluis de
vrijwilligerskring, komt de mijlpaal van het miljoenste bakkie ‘troost’ in zicht. Het dorpshuis, dat in het
660 inwoners tellende dorp een centrale functie vervuld, wordt gerund door in totaal zo’n vijftig
vrijwilligers.
Saillant in historisch perspectief is een brief die een
Suwâldster begin jaren tachtig aan het stichtingsbestuur
richtte met het verzoek de thee van regenwater te zetten.
“Eventueel willen wij ons eigen water meebrengen”, aldus de
briefschrijver die eraan toevoegde de reguliere prijs te willen
betalen. Zover is het niet gekomen. De koffie- en thee wordt
vanwege kwaliteitsbewaking met zorg gezet met leidingwater
en kent zoals dat wordt genoemd een horeca-kwaliteit.
Douwe van der Heide, is de gelukkige.
Hij werd verrast door het bestuur van de Suderfinne.

Vergadering Bestuur van Dorpsbelangen
Het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen vergadert elke eerste maandagavond van de
maand. Vanaf 20 uur is er voor de dorpsbewoners gelegenheid om bij deze vergaderingen “in te
lopen” en dorpaangelegenheden met het bestuur te bespreken. U bent van harte welkom!
Het bestuur van dorpsbelangen
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SCHAKEN
10 maart:
Alle v.d. Veen Jouko Lukkes Lutzen Mulder Minne Veninga Leendert v.d. Heide Hans Sytema Gerrit v.d. Meulen -

Bouwe Bosma
Fre Schriemer
Jan Kuipers
Jan Tenniglo
Okko Bosker
Halbe v.d. Meulen
Heerke Steen

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1

17 maart:
Jouko Lukkes Gerrit v.d. Meulen Minne Veninga Fre Schriemer Hans Sytema Leendert v.d. Heide -

Bouwe Bosma
Jan Kuipers
Lutzen Mulder
Heerke Steen
Alle v.d. veen
Okko Bosker

0-1
remise
0-1
0-1
0-1
0-1

De zomertijd is er weer dus gaan de dammers in zomerslaap.
Hier nog wat uitslagen en de eindstand van seizoen 14/15
10-2-15

W. Scholte A. Stoker -

S. Hoekstra
D v.d. Heide

2-0
2-0

17-2-15

R. Schievink G. Rosier W. Scholte -

A. Stoker
S. Hoekstra
S. Andringa

2-0
1-1
2-0

3-3-15

S. Andringa W. Scholte S Andringa G. Rosier -

D van der Heide
A. Stoker
S. Hoekstra
R. Schievink

0-2 !!!
2-0
1-1
0-2

17-3-15

D. van der Heide A. Stoker G. Rosier -

S. Hoekstra
W. Scholte
R. Schievink

1-1
1-1
2-0

Eindstand DAMMEN seizoen 2014/2015
1
2
3
4
6
7

W. Scholte
A. Stoker
S. Andringa
R. Schievink
G. Rosier
D van der Heide
S. Hoekstra

12-21
12-15
12-12
12-10
12-10
12-9
12-8

Tot slot nog even dit ,
Oproep aan alle inwoners van Suwâld en omgeving.
Met veel plezier en gezelligheid dammen wij elke dinsdagavond in het winterseizoen.
Maar wij hebben dringend behoefte aan nieuwe leden. Met wat nieuwe mensen zal het nog gezelliger
worden dan het nu al is. We beginnen de derde dinsdag in september weer.

Wees welkom en proef de gezellige sfeer in “Suderfinne”
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ROMMELMARKT ZATERDAG 25 APRIL
Beste dorpsgenoten,
Op zaterdag 25 april zal er weer een rommelmarkt gehouden worden. Net als voorgaande jaren zal
de opbrengst besteed worden voor het levensonderhoud van de kinderen op de campus de Grace
Mountain Mission in de Filippijnen. Wij nodigen u allemaal van harte uit om vanaf ’s morgens 9.00 tot
12.00 uur een kijkje te komen nemen op deze markt. Zowel in de Suderfinne als op het plein zult u
een verscheidenheid van goederen aantreffen waar wellicht iets van uw gading bij zit.
Daarnaast is er ook deze keer weer een grote loterij waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Voor de
jongsten is er een grabbelton. In de Jister van de Suderfinne kunt u terecht voor koffie of een ander
drankje om de dorst te lessen. Wie trek heeft in een hartige hap, bevelen wij van harte aan om een
broodje hamburger te bestellen.
Op vrijdag 26 april kunt u vanaf ’s morgens 10.00 uur tot 19.00 uur ’s avonds uw rommelmarktspullen
brengen op het plein bij de Suderfinne. Mocht u vooraf nog spullen kwijt willen, of heeft u nog oud
ijzer liggen, neem dan contact op met Johannes van der Heide tel: 431762 of Roel Mulder 432923 en
we halen het na overleg bij u vandaan.
Liever geen kleding of schoenen.

Zaterdag 30 mei

FAMILIEDAG
Sport Vereniging Suawoude
Voor alle leden, leiders, scheidsrechters,
vrijwilligers en hun gezinsleden.

Hou deze dag vrij.
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Zeepvoetbal!!!! Koningsdag!!! Doe je mee???
Er wordt gespeeld in teams van 3 tegen 3.
De glibberbaan is een veld van 6 bij 10.
Vanaf 13:30 tot 16:00 uur op het sportveld.
Er is een competitie voor de kinderen van de basisschool en een competitie vanaf de
basisschool!!
Opgave mag bij de volwassenen in teams van 3 personen maar ook individueel!!
Opgave via : oranjeverenigingsuwald@gmail.com

We hopen op een grote belangstelling!!!
Bestuur Oranjevereniging

x

PUBQUIZ….WAT ZOU DAT ZIJN?
Het is een quiz voor jong en oud!!
Gezelligheid, hilariteit en competitie, dat zijn de sleutelwoorden
van de Pubquiz.
Het is geen zware kost maar grenzeloos vermaak
voor jong en oud,
man en vrouw en
voor alle niveaus.
De quiz bestaat uit een aantal rondes in verschillende categorieën, ondersteund door
geluidsvragen. Vooraf worden er deelnemers in kleine groepjes gevormd en deze geven middels een
vragenformulier antwoorden op de vragen die door de quizmaster worden gesteld! Onderwerpen zijn
o.a. muziek, algemeen, film en tv, sport, Suwâld etc. …
Onder het genot van een hapje en een drankje beslist de jury wie de winnaar is!!

Dus!!!!
Kom op Koningsdag allemaal naar de Suderfinne!!
Zaal open vanaf 19:30.

Om 20:00 uur starten we met de Quiz!!

Het wordt vast reuzegezellig!!!!!!
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BENJAMIN, DE BOVENSTE BESTE BIJ KEU’S GENOEG, ZET BLAUW IN OP GROENE LAKEN
Daan van der Meulen is dit seizoen als de beste uit de bus gekomen bij de
competitie van biljartclub Keu’s Genoeg in het sfeervolle De Jister. Tegen zijn
eigen verwachting in legde hij beslag op de kampioensbeker als wisselprijs en
een vetgaaf vleespakket als culinaire hoofdprijs. Zelfs zijn leermeester Tjeerd liet
hij ver achter zich in de schaduw staan.
Na het in ontvangst
nemen van de beker, uit
handen van voorzitter Theunis de Jong,
verblijdde de kersverse kampioen de club met
een vierde speelbal: blauw van kleur, hard
van karakter en lekker rond.
Dankzij dit ivoren geschenk – ter plekke omgedoopt tot
‘plysjebal’ - kan de strijd komend seizoen extra aantrekkelijk
worden met blauw als oefenbal in het voorspel. Van der
Meulen zal dan zijn koppositie dienen te verdedigen met een
aanmerkelijk hoger moyenne dan tot nu toe: 25 per 30
speelbeurten. Zijn voorsprong over het afgesloten seizoen
blijft onomstreden. Met 275 punten neemt hij ferm afstand op
tweede man en competitieleider Germ Tjalma: 246 punten.
Auke Cnossen keerde dankzij 243 punten met het derde
vleespakket op rij huiswaarts.
Het kleinste pakket, twee uiteenlopende worsten en een
uitsnede van een hangbuikzwijn o.i.d., toonde Theunis op
de tafel voor Jelle Raap als ditmaal hekkensluiter.
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Eindstand

Punten

1

Daan van der Meulen

275

2

Germ Tjalma

246

3

Auke Cnossen

243

4

Klaas Hoogstra

242

5

Geert Idzenga

240

6

Hotze Bakker

230

7

Tjeerd Daane

213

8

Klaas Hulder

209

9

Jos Heykant

204

10 Theunis de Jong

193

11 Ruurd Mulder

191

12 Jelle Raap

169

Vragen aan…………………….
Naam: Janke Weening
Hoe lang woon je in Suawoude?
Ongeveer een jaar of 6
Ben je Getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Samenwonend en we hebben 3 prachtige kinderen AnnaWietske Alina en Jan-Dirk.
Waar stond de wieg?
In Twijzelerheide
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de dag invulling?)
Ik ben nu fulltime mem! En geloof me daar heb ik een dagtaak aan ;) En heb sinds kort mijn oude
hobby paardrijden weer opgepakt.
Wat wilde je vroeger worden?
Kapster
Wat staat er graag op tafel?
Aardappelen met broccoli en draadjesvlees, Maar een Italiaans gerecht gaat er ook wel in!
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Heerlijk even paardrijden.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom ?
Noorwegen een neef van mij heeft daar een B&B dan zou ik daar wel een weekje willen vertoeven in
de zomer, lijkt me heerlijk!
Zomer of winter?
Allebei heeft z’n charmes In de zomer heerlijk genieten van het mooie weer, en in de winter kan ik me
heerlijk ontspannen in huis met de kaarsjes en het kacheltje aan.
Koken of aanschuiven?
Koken is best leuk, maar eens lekker uit eten naar een goed restaurant daar wordt ik ook heel blij
van!
Zee of Bos?
Dan bos want ik haat zout water en zand tussen mijn tenen
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Die grote heg als je de Mostermûne uit rijdt tegenover de kerk. Die zou wel wat ingekort kunnen
worden! Je ziet totaal niet of er verkeer van links komt. Ja, pas als je de weg al half opgereden bent!
Wat moet absoluut niet veranderen!
De gezelligheid in dit dorp en de saamhorigheid.
Op je verlanglijstje staat?
Ik heb niet veel meer te wensen, ik heb 3 gezonde kinderen en een fijn leven,
Ik ben tevree :D
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Wat zou je doen met een miljoen?
Jeetje dat zou mooi zijn! Maar geld is ook maar geld
alhoewel het wel handig is ;) maar mocht ik een miljoen
winnen, dan zou ik mijn kinderen een deel geven voor
later. En ik denk dat ik voor de rest allemaal leuke
dingen zou ondernemen samen met mijn gezin!
Wat is je Levens motto ?
Leef elke dag alsof het je laatste zou kunnen zijn!
Suawoude is voor mij…..

vertrouwd, ik voel me hier thuis…

Janke

Dan komt de maitiid, maitiid yn it lân.
Dan laket alles, alles jin sa oan.
De moaie maitiid mei syn blauwe loft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft,
is foar minsken en foar blom grif it moaiste skoft.

Fryske siswizen:

Hokker betsjutting heart der by:
a. Wês mei in bytsje tefreden as mearûnberikber
is.
b. Dy’t begjint, moat ek trochsette.

1. Better hjoed in aai, as moarn in hin.
2. In heal aai is better as in lege dop.
3. It aai wol wizer wêze as de hin.
4. Dy’t aaien hat, kin doppen meitsje.
5. Dy’t a seit, moat ek b sizze.
6. Men moat net alle aaien ûnder ien hin lizze

c. Men kin better it wisse foar it ûnwisse nimme.
d. Bern, jongelju wolle it better witte as har
âlden.
e. Men moat net alles op ien kaart sette, men
moat jins gelok net fan ien ding ôfhingje litte.
f. Dy’t in soad jild hat, kin in soad útjaan.

Mopjes over de lente:
Tekenleraar: "Waarom heb je nog niks getekend? " Leerling: "Dat heb ik wel, dit is een grazende
koe." Tekenleraar: "Waar is het gras dan?" Leerling: "Dat heeft de koe opgegeten." Tekenleraar:
"Maar ik zie helemaal geen koe!" Leerling: "Denkt u soms dat een
koe in de wei blijft staan, als er helemaal geen gras meer is?"
'Dokter, ik ben sinds maandag zo moe als een hond en ik eet
als een varken.'
'Dan zal ik u doorverwijzen naar de dierenarts.'
Op een stralende voorjaarsdag ontmoeten twee waarzegsters
elkaar. "Wat een weertje, hè?" zegt de een. "Nou", zegt de ander,
"het doet me denken aan de lente van 2050!
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Histoaryske Kommisje Drachtster Kompenije eksposysje
Oarloch yn Drachtster Kompenije
“Klein Jeruzalem” en omkriten.

Het thema is:

Oarloch yn Drachtster Kompenije “Klein Jeruzalem” en omkriten.
Op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015 organiseert HKDK een thema-expositie
in ‘it Gebouke’ Tsjerkebuorren 41 te Dr. Compagnie.
De expositie is geopend van 13.30 tot 17.00 uur. Tijdens de expositie zal er veel materiaal worden
tentoongesteld dat betrekking heeft op de oorlog in Drachtstercompagnie en omstreken.
Onderwerpen zijn: Terroristenhoeve, Trimunt, onderduikers, verzetsstrijder
Gerrit Vlietstra, leven tijdens de oorlog en oorlogsverhalen.
Er zijn vele attributen, waarbij enkele hele bijzondere.
Tevens zal er een beeldpresentatie plaatsvinden betreffende het Joodse meisje Sarah Gobitz, alias
Corrie Winter, die tijdens de oorlog zat ondergedoken bij oud-onderwijzeres G. van Kooten.
De toegang is gratis.
Histoaryske K omm isje Drachtster Kom penije
hkdk@hotmail.nl
www.hkdkdrachtstercompagnie.nl
www.drachtstercompagnie.jouwweb.nl
Inlichtingen: T. Jager 06-510426

Uitnodiging voor de ledenvergadering van begrafenisvereniging
“Memento Mori” te Suwâld.
Datum : vrijdag 17 april 2015
Plaats : de Suderfinne
Tijd
: 20:00 uur

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen
Notulen 2014
Verslag kascommissie
Financieel jaarverslag 2014
Vaststellen bijdrage, van de vereniging, per sterfgeval
Bestuursverkiezing: aftredend volgens de statuten: dhr. T. Kooy.
Het bestuur heeft tot op heden nog geen vervangend bestuurslid kunnen vinden.
Pauze
Rondvraag
Sluiting
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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar 1977
Tweede jaargang Nummer 4 Mei )
-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----0-----

( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar 1977
tweede jaargang Herfstnummer )
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OP SYK NEI LEAFDESBRIEVEN
Ein 2013 die de Afûk yn Ljouwert de oprop ‘Op syk nei leafdesbrieven’. Ut alle
hoeken fan de provinsje kamen de brieven nei Ljouwert: fan inkelde sluven
byelkoar hâlden mei in lintsje oant skuondoazen fol brieven. Resultaat fan dit alles
is it ferline jier ferskynde boek ‘Alde Leafde’. In prachtige bondel mei
leafdesbrieven út de perioade 1940-1975 fan tsien pearen, oanfolle mei
libbensferhalen en autentike troufoto’s. In bondel oer de leafde fan doe, mei alles
wat dêrby hearde: hoopfolle ferwachtingen, hertstocht en fertriet, wanhoop en
ûnwennigens, gelok en blydskip.
It is in oare wrâld dy't jin yn Alde Leafde temjitte komt. Allerhande aspekten yn it deistich libben
drukten ommers in stimpel op it bestean: de oarloch, it foar lange tiid útstjoerd wêzen as militêr nei
Ynje, saken oangeande it tsjerkelibben, wenningneed, sosjale en morele omstannichheden, it belibjen
fan de frije tiid, de praktyske en net-praktyske tariedingen op it houlik en alles wat dêrby hearde, it
wurdt allegear mei ynmoed beskreaun.
It boek is o/m 7 juny foar € 12,50 te keap, dêrnei is de priis wer € 17,50.

Mear ynformaasje:
Afûk, Lineke Kuiper
058 - 234 30 70 / l.kuiper@afuk.nl
Boeken fan Fryslân, Ida Heddema
06-20890524 / i.heddema@afuk.nl
http://www.datwiedoesa.nl / www.afuk.nl
http://www.boekfandemoanne.nl
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BELANGRIJK BERICHT
Beëindiging EHBO-vereniging Trynwâlden.
Helaas is het dit jaar weer niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden
voor onze EHBO-vereniging Trynwâlden.
Het was onmogelijk om verder te gaan in deze situatie en er is contact
gezocht met een andere EHBO-vereniging.
Het bestuur heeft samen met de EHBO-vereniging Burgum naar een
oplossing gezocht, die voor iedereen acceptabel is. Alle leden van de
EHBO-vereniging Trynwâlden worden lid van de EHBO-vereniging
Burgum.
In de jaarvergadering is iedereen hiermee unaniem akkoord gegaan.
Met deze oplossing kunnen onze leden weer gewoon de herhalingslessen in Oentsjerk volgen met
onze eigen instructeurs. Iedereen behoudt zo zijn diploma en dat was voor het bestuur het
belangrijkste punt. Ook blijft de contributie zoals die was.
Voor de vele verenigingen in de Trynwâlden die gebruik maken van onze dienstverlening, verandert
er wel het een en ander.
Zie hiervoor op de website www.ehbo-bergum.nl of neem contact op met Dhr. Pieter Elzinga via mail:
evenementen@ehbo-bergum.nl of telefoon: 0511-465288.
Onze eigen coördinator blijft Jan Faber uit Oentsjerk.
Voor een eventuele Elfstedentocht over het ijs blijft Tjalling Faber uit Aldtsjerk de coördinator.
Hierbij wil ik de EHBO-vereniging Burgum nogmaals hartelijk bedanken voor de sportieve en
respectvolle manier van hulp die zij ons geboden hebben, heel veel dank.
Ook wil ik iedereen bedanken die de afgelopen 37 jaar voor ons klaar heeft gestaan, de
dienstverleners die de contributie laag hebben gehouden met hun hulp op allerlei evenementen en
feesten. De leden die de lessen jeugd-EHBO verzorgden op de vele scholen in en rond de
Trynwâlden, heel veel dank. De locaties waar wij de afgelopen jaren onze lessen mochten volgen, De
Praktijkschool, Skewiel en Het Wapen van Friesland, nogmaals onze dank voor het beschikbaar
stellen van de locaties.
Natuurlijk ook onze hartelijke dank voor al die leden die als bestuurslid hun best hebben gedaan om
alles in goede banen te leiden de afgelopen 37 jaar.
Als laatste voorzitter wil ik met name de mede-bestuursleden bedanken voor de hulp om dit laatste
karwei af te maken.
Bedankt Esmé Salverda-Homma,
Gina Hooghiemster-Bos,
Janny Jonker en Jan Faber.
Als laatste en zeker niet de minste wil ik
de instructeurs bedanken, zij waarborgden een goede
kwaliteit en kennis. Tenslotte wil ik iedereen bedanken
die ik mogelijk vergeten ben te noemen.
Tjalling Faber.
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Belangrijke Telefoonnummers Gemeente Tytsjerksteradiel
Algemeen Alarmnummer
Algemeen Alarmnummer voor doven en slechthorenden
Dierenambulance
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

112
0900 - 8112
0900 - 0245
0900 - 8844
0900 - 1844

Huisartsenpraktijk Burgum:
Talsma / Folkeringa
Hamstra / De Ronde
Van Kampen / Van Keulen

(8.00 - 17.00 uur)
0511 - 461320
0511 - 462269
0511 - 461424

Bezoekadres

Peldershuis
Oppedijk van Veenweg 38b
9251 GA Burgum

DOKTERSWACHT

0900 1127112 (na 17.00 uur en in het weekend !!)

Apotheek Hoving Burgum
Bezoekadres

0511 - 462500
Markt 66
9251 JS Burgum

Maandag t/m Vrijdag
Vrijdagavond
Zaterdag

van 08.00 uur tot 17.30 uur
van 19.00 uur tot 20.00 uur
van 17.00 uur tot 18.00 uur

Buiten deze uren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen terecht in de
Smellinghe Spoedapotheek. Tel: 0512 - 588870.
Huisartsen Hurdegaryp:
Dr. Mebus-Koopman / Tjerkstra
Bezoekadres

(8.00 - 17.00 uur)
0511 - 476666
Reidhin 3
9254 JS Hurdegaryp

DOKTERSWACHT (per 1 mei)

0900 1127112 (na 17.00 uur en in het weekend !!)

Dr. D.J. Straat
Bezoekadres

0511 - 472500
Vossenburcht 16-b
9254 AM Hurdegaryp

Apotheek Hurdegaryp
Bezoekadres

0511 - 473060
Rijkstraatweg 10a
9254 DJ Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

van 08.00 uur tot 17.30 uur
van 17.00 uur tot 18.00 uur

Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, terecht bij:
Spoedapotheek Leeuwarden (gevestigd in MCL Leeuwarden) Tel: 058 - 2861313
Begrafenisvereniging Memento Mori
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode
Tjitske Hoekstra-Bakker
0511 - 432504 / 06 - 40606612
Sarissa Schoppert (reservebode)
06 - 44358110
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
APRIL
16.
17.
20.
22.
23.
24.
25.
27.
29.
30.

Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste begraffenisferiening
Gemeentejûn / Bridge kursus
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Ledegearkomste it Pypke
Rommelmerke Jan Jochums Visser Stifting
Keningsdei
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport

MAAIE:
2.
4.
6.
7.
8.
12.
13.
14.
20.
21.
27.
28.

Muzykband Hotspot yn it Pypke
Gearkomste Doarpsbelang en Suderfinne bestjoer
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
35+ fuotbal toernooi
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport

Foar reservearing kinne jo kontakt opnimme mei:
Aktiviteiten: e-mail: Saskiatuinstra@chello.nl
of til: 431615
Feestjes:
e-mail: Sjoerdsjestuiver@hotmail.com of til: 431557
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