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Dit is het einde
Ja, en dan is het alweer december. De laatste maand
van 2015. En de redactie heeft een lekkere dikke Mei
Inoar voor u. Om te lezen tijdens de kerstvakantie, of
als de jaarwisseling net is geweest.
Bovenstaande titel kun je negatief lezen; dan ziet het
er niet best uit. Maar het is misschien leuker om er een
positieve draai aan te geven, dan kan het niet beter.
Onze verenigingen zijn weer superactief (geweest).
Dat kunt u zien aan b.v. de notulen van de
Oranjevereniging. En nu, met de feestdagen die bij het
einde van het jaar horen in aantocht, worden er weer
de nodige activiteiten georganiseerd. De
kerstnachtdienst heeft een nieuwe formule, maar het
thema is uiteraard eeuwenoud. Het kerstfeest van de
zondagsschool heeft als titel ‘Alle tijd’, wat een mooie
tegenstelling is met bovenstaande.
Wat denkt u van een sneldam en – schaaktoernooi?
Dat moet flitsend worden! En bijbehorend gedonder
komt uit de carbidbussen, wat wordt aangekondigd in
deze dorpskrant. Ook het vuurwerk zal niet stil
voorbijgaan; dat belooft wederom een spektakel te
worden!
We hopen deze winter weer eens te kunnen
schaatsen. Als goed begin kunnen we de
ledenvergadering van Winterwille bezoeken; wie weet
volgt het ijs dan vanzelf.
Grote vriend Fokke Bergsma doet een boekje open
over zijn leven en wensen in ’10 vragen aan …’
We kunnen zo aan het einde van dit jaar nog mensen
blij maken met een gift aan de Jan Jochums Visser
stichting. Misschien is dat een goed idee. Want kijk
eens naar ons dorp, naar al die gezellige gezamenlijke
activiteiten. Daar word je warm van. En we weten van
dichtbij dat niet iedereen zo’n thuis heeft.
Beste mensen, dit is de laatste Mei Inoar van 2015.
Maar gelukkig kunnen we in januari 2016 de volgende
editie van de dorpskrant verwachten.
Feestelijke dagen en we zien elkaar hopelijk in het
nieuwe jaar in voorspoed en gezondheid terug!

36. Suderfinne Aginda

Anke-Bonny

layout: H. v.d. M.

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 7 jannewaris o.s. om 14.30 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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Vergaderingen bestuur van Dorpsbelangen
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen vergadert elke eerste maandagavond van
de maand. Vanaf 20.00 uur is er voor dorpsbewoners gelegenheid om bij deze vergaderingen
“in te lopen” en dorpsaangelegenheden met het bestuur te bespreken. U bent van harte
welkom!
Het bestuur van dorpsbelangen

Notulen jaarvergadering van de Chr. Oranjevereniging
op vrijdag 23 januari 2015.
Afwezig met kennisgeving:
Aantal aanwezige leden:
Bestuursleden:

Remco Veenstra
14
Stefan, Froukje, Reinder Oege, Wouter en Gea

1. Opening
Voorzitter Reinder Oege heet een ieder van harte welkom om 20:10 uur. We kunnen terug
kijken op een prachtig dorpsfeest, samen georganiseerd met de feestcommissie. Voor het eerst
sinds jaren weer prachtig weer! De activiteiten van het afgelopen jaar waren:
 Bestuursvergadering 11
 Overleg met feestcommissie 5
 Overleg met captains 2
 Contact gehad met oudercommissie, school en zendingscommissie.
 Na het dorpsfeest flinke opruiming gehouden in het hok waar allemaal materiaal
staat opgeslagen voor het feest.
Op 25 oktober samen met het bestuur en de feestcommissie + partners naar de Chinees in
Gytsjerk geweest.
2. Notulen jaarverslag 2014
Gea heeft de notulen voorgelezen. Namen van de kascommissie waren wat in de hobbel. Het
jaarverslag in de krant van december of januari plaatsen. De notulen werden verder
goedgekeurd.
3. Financieel verslag 2014
Froukje had het samen met Wouter keurig opgesteld. Er zijn dit jaar geluidsboxen en extra
polo’s aangeschaft. Nog een klein vraagje over de post SENA. Werd uitgelegd door Froukje.
Verder heeft de Oranjevereniging prima gedraaid! De kascommissie Oege en Eelke hebben
nog wat steekproeven gedaan, maar konden niets vinden… Het verslag werd goedgekeurd!
Eelke werd bedankt voor de controle. Voor volgend jaar gaan Oege Hoekstra en Leendert
v.d. Heide de kas controleren.
4. Evaluatie dorpsfeest 2014
Voor het eerst op andere dagen het feest gehouden. Is goed bevallen.
Het weer werkte voor het eerst sinds jaren eens mee!
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Op de donderdagavond begonnen met de bonte avond. Alle buurten hadden weer flink hun
best gedaan om met een prachtige voorstelling op het podium te verschijnen. Nadien kon men
live de openingswedstrijd volgen van het WK voetbal op groot scherm.
Op vrijdagmorgen begonnen met de jokerpresentatie in de tent. Liep wat uit… Daarna
begonnen met de start van de 6-kamp. 's Middags hadden de kinderen van de basisschool hun
activiteiten. Voor wie zich had aangemeld, kon na de spelletjes van school ook nog mee doen
aan de Suwâld’s Next Toptalent Show.
's Avonds live voetbal SPANJE-NEDERLAND. Dit was sfeer-verhogend! Mede doordat
Nederland natuurlijk met grote cijfers de winst behaalde. Na de wedstrijd was het de eer aan
DJ Jardinero die menigeen op de dansvloer kreeg.
Zaterdagmorgen: Het levend tafelvoetbal!! Wat was dat een groot succes. Er werd flink
gestreden tussen de verschillende teams. Het was leuk om te spelen en machtig om te zien!
Zeker voor herhaling vatbaar! Daarna nog waterpret bij het Amazonespel. 's Middags werden
de leeftijdsspelen gehouden. Kûpke stekken voor iedereen vanaf de basisschool ...bijna
iedereen werd nat… Voor de 50 plussers was er wederom het 4 letterspel wat het ook weer
goed deed.

Uitslag dorpsfeest
1
2
3
4
5

Zuiderend
Harten 8
Mokers
Noorderend
Fjild

50
48
42
36
32

Het buffet was zeer smakelijk, stokbrood hield de boel wat op… Misschien een volgende keer
alvast op tafels laten zetten. 's Avonds speelde de band Stageline. Goede band.
Op zondagmorgen moest dus nu de tent worden opgeruimd. Samen met het bestuur, de
Feestcommissie en de zendingscommissieleden hadden we in een paar uur de tent weer
schoon. Nadien gezellig samen soep en broodjes genuttigd en we kwamen de zondag prima
door. Al met al een geslaagd feest gehad!
Nieuwe cateraar, nieuwe tent, breder maar korter, het moest wennen, maar is goed bevallen
van beide kanten. De snacktent was te laat open en de bediening was chagrijnig. Het is met de
cateraar besproken en hij was het met ons eens. De volgende keer komt zijn eigen
snackwagen met eigen personeel erin.
Jappie: Start Bonte avond. Elke buurt moet het respect hebben, wanneer een buurt optreedt,
daar ook naar te luisteren. Dit was op dit feest ver te zoeken. Er was genoeg geluidsversterkend materiaal aanwezig zoals microfoons en headsets! Volgende keer nog beter
opletten! Tap dicht doen tijdens de voorstelling. Volgende keer een soundmixshow zegt Oege?
Tussentijds een pauze? Er is geloot voor de volgorde van optreden. Ook met de captains
bespreken….. STIL ZIJN! wanneer het weer gebeurt, gelijk stoppen en opnieuw beginnen??
BESTUUR: Het lag eerst ook in de bedoeling om te beginnen met het levend tafelvoetbal en
de Bonte avond op de vrijdag te houden. Doordat Nederland op vrijdagavond moest voetballen
is het omgedraaid.
De cateraar had nog nooit meegemaakt, dat er zoveel mensen overdag op het feestterrein
aanwezig waren.
Theunis: Er waren dorpsgenoten, vegetarische, die kwamen tijdens het buffet niet aan hun
trekken. Bestuur: Bij aanmelding had je kunnen doorgeven of er bepaalde wensen waren wat
betreft het eten.
Het lijkt Theunis ook wel handig om gelijk na het dorpsfeest nog even te evalueren met de
captains, bestuur en feestcommissie, omdat alles er dan nog vers in zit ...hoeft niet zolang te
duren... Spelletjes: voortreffelijk! Misschien met andere dorpen uitwisselen? Bestuur: samen
met de feestcommissie en het internet kom je een heel eind!
Halbe: Ook reacties gehad over het veranderen van de dagen van het feest? Bestuur: een
aantal positieve reacties gehad. Waren er nu meer
mensen dan voorheen? Er waren er niet meer, maar
ook zeker niet minder. En het is ook niet de bedoeling
om zoveel mogelijk mensen naar Suwâld te laten
komen. Gewoon een aantal dagen een gezellig feest
met elkaar maken dat is de insteek!
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5. Bestuurswisseling
Er zijn dit jaar 2 bestuursleden, die hun termijn er op hebben zitten! Froukje was
penningmeester en zij heeft goed op het geld gelet. Erg veel drukte gehad met de
automatische incasso’s, alle verandering van IBAN nummers en opheffing van de
Frieslandbank klanten. Ze heeft er heel veel werk van gehad, maar keurig alles bijgehouden!
Petje af! Stefan was vooral bezig met het regelen van de bands voor de dorpsfeesten. Dat de
contracten goed waren geregeld, etc. Hij zorgde ervoor dat de aggregaten en de lichtmasten er
op tijd waren. Beiden werden bedankt middels een cadeautje en een bos bloemen. Ook Lieuwe
kreeg van het bestuur nog een boeket, dit was vorig jaar vergeten.
Nu er 2 personen uit het bestuur gaan, moeten er ook weer 2 bij. Gelukkig hebben we de 2
dorpsgenoten bereid gevonden om plaats te nemen in het bestuur: Jantine Schievink en
Remco Veenstra. Remco was helaas verhinderd deze avond, toch werden beiden met applaus
ontvangen!
6. Pauze
7. Mededelingen van het bestuur
Voor volgend jaar willen we graag alle e-mailadressen van de leden van de Oranjevereniging.
Misschien kunnen we dit koppelen met Doarpsbelang.
Het dorpsfeest voor volgend jaar staat voorlopig gepland op 2, 3, 4 en 5 juni 2016. Omdat er in
dat jaar een EK aan staat te komen, weer ongeveer gelijk met ons dorpsfeest, hebben we
besloten om het dan maar te gaan vervroegen.
We zingen ieder jaar het Nederlandse volkslied. Volgend jaar een keer in het Frysk? Er was
enige discussie over. We nemen het mee…
8. Koningsdag
Wat gaat het worden voor dit jaar. Willem Alexander wil het graag in de nieuwe stijl, dus geen
koekhappen… Rommelmarkt voor de kinderen? Liever iets anders is de reactie. Ook geen
volleybal. Survival was toen ook erg geslaagd, toch weer eieren gaan gooien? Sportieve
dingen zien de meesten graag. We nemen het mee.
Wanneer er in het jaar dorpsfeest is wil de Feestcommissie de organisatie van Koningsdag wel
op zich nemen. De Oranjevereniging gaat in ieder geval dit jaar een programma bedenken voor
maandag 27 april 2015.
9. Rondvraag
Theunis is blij met de verschuiving van het dorpsfeest i.v.m. het voetbal, al had hij ook wel een
keer een kleintje dorpsfeest willen hebben.
Thys vond het feest dik voor mekaar dit jaar!
Lieuwe: Gaan jullie door met de cateraar? In principe wel, de intentie is er zeker. Hij was er
financieel en van de beleving van het dorp zeer tevreden over. Henk zei altijd: kiele kiele…kon
het afgelopen dorpsfeest echt niet. De toiletten waren dit jaar zeer zeker beter!
10. Sluiting
Reinder Oege bedankte iedereen voor de geweldige inzet van het afgelopen jaar:
Feestcommissie, Tjalling voor het geluid, vlaggers, Kooi en Hartholt voor beschikbaar stellen
van het land en iedereen die hij vergeten is om op te noemen.
De sluiting was om 21:35 uur, waarna iedereen nog een drankje kreeg aangeboden namens de
Oranjevereniging.
Notuliste Gea Kooi
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Kerstnachtdienst
Iedereen is Welkom
Deze keer wat ”Oars as Oars”
Natuurlijk worden de eeuwenoude liederen gezongen en in
een ander licht wordt het bekende verhaal verteld.
Dit alles in samenwerking met Rina van Blaaderen en
haar vader de heer H. van Blaaderen.
De dienst begint om 20.30 uur.
Namens de kerkenraad en de liturgiecommissie

Uitnodiging Kerstfeest
De kinderen en leiding zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen
voor de kerstviering op 1e Kerstdag. We gaan de musical ‘’Alle Tijd’’
opvoeren.
Het verhaal gaat over een stad hier niet zo ver vandaan, daar wordt
een nieuwe winkel geopend. Op het bord boven de
deur staat ‘Alle tijd’. De eigenaar, Theodorus Tempus,
biedt zijn klanten klokken aan die een speciale tijd
aangeven. Zo is er een klok die alleen vrije tijd aangeeft, een klok met bedtijd
en een met vakantietijd, er zijn kleine klokken voor de kleine uurtjes, een
'kwalitijdsklok' die nooit kapot kan gaan… De klanten stromen al snel toe om
een klok uit te kiezen die bij hen past. Maar als ze ’s nachts in bed liggen, blijkt
dat er iets geheimzinnigs aan de hand is met de klokken. Ze laten allemaal een
muziekje horen. Zou het iets te maken hebben met de bijzondere adventsklok
die meneer Tempus aan zijn klanten heeft laten zien? En weten de klanten
eigenlijk wel echt hoe laat het is?
Het zou natuurlijk dan erg leuk voor de kinderen zijn, dat de Tsjerke vol zit met enthousiaste
heiten en memmen, pakes en beppes, bruorkes en suskes en anderen belangstellenden. Ben
je nieuwsgierig geworden en wil je weten waar deze musical over gaat en hoe dit afloopt? Kom
dan op 1e Kerstdag om 19.00 uur naar de Tsjerke voor deze bijzondere viering.

Dus: vrijdagavond 25 dec. 1e Kerstdag in de Tsjerke
Om 19.00 uur gaan we van start.
Kinderen en leiding van de zondagsschool……..
P.S. Voor de musical ‘’Alle Tijd’’ zijn we opzoek naar klokken en wekkers. Heeft
u een klok of wekker die het niet meer doet, dan willen wij die graag in de winkel
van meneer Theodorus Tempus zetten. U kunt de klokken en wekkers brengen
op de zondagochtend tijdens de zondagsschool of bij de leiding van de
zondagsschool: Jantine Bergsma, Hester Schievink, Tietje Wouda, Jenny
Kootwijk, Jan Willem Klijnstra en Ankje Klijnstra.
-9-
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Kerst dam- en schaaktoernooi
Op 29 december is er in de Suderfinne een dam- en schaaktoernooi.
Om genoeg tijd over te houden voor de afterparty maken we er een
sneldam- en schaaktoernooi van.
Snel dam/schaken volgens Wikipedia:
Sneldammen waarbij de spelers 5 minuten per partij en 5 seconden per gespeelde zet krijgen.
Dat is best snel, daarom nodigen we iedereen uit om deze uitdaging met ons aan te gaan. Heb
je geen geduld, kun je niet wachten en hou je van snelle impulsieve beslissingen kom dan op
29 december naar de Suderfinne. Wie weet wordt jij de nieuwe snel dam- of schaakkampioen
van Suwâld.
Ben je nog niet overtuigd, let dan op het volgende:
 Tussendoor kun je gezellig zitten onder het genot van een drankje en een hapje.
 Je kunt de beginselen van het sneldam en - schaken leren van Sijmen Algra. Sijmen was
van 1975 tot 2014 Fries sneldam en - schaakkampioen in de klasse onder de 250cc.
 Sponsor Bosma Verreiker Verhuur is aanwezig voor de verschillende hoogstandjes.
Nog steeds niet overtuigd
Let dan op: Naast de eeuwige roem en eer zijn er ook fantastische prijzen te winnen.
Kortom:
Kom op 29 december naar de Suderfinne. Om 20 uur begint het enige echte Friese
sneldam/schaak kampioenschap 2015 in Suwâld
Opgaven uiterlijk 24 december via
de mail: s.andringa4@chello.nl
of telefoon 0511-432178
Het toernooi wordt gesponseerd door

De redaksje fan Mei Inoar
winsket alle lêzers en advertearders

noflike Krystdagen
en in lokkich 2016.
Anke-Bonny, Hendrika, Maaike,
Durk en Harry.
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Knallend it nije jier yn!!
Fjoerwurk!!
Ek dit jier fanwege daverjend suc6.
Op 1 jannewaris 2016 om 1 oere.
Lokwinsken mei in tút!
Jimme oanbean troch Doarpsbelang, De Suderfinne
en it Pypke.
Nei ôfrin is it Pypke / De Suderfinne iepen
foar in hapke en sapke.
De (frituur-)keuken is iepen oan't uterlik 2.30 oere.
Eltsenien is fan herte wolkom!

Socht!
We sykje minsken, dy't in bydrage leverje wolle oan dit
evenemint.
Bedrach is oan jimsels.
Jimme namme komt dan yn de doarpskrante fan jannewaris
te stean.
Dit bedrach te stoarten op rekkeningnûmer:
NL86 RABO 0362 717 494 t.n.f. Dorpsbelangen Suwâld

Op zondag

3 januari

vanaf 16.00 uur tot ca. 19.00 uur

Nieuwjaarsreceptie
in De Suderfinne
i.s.m. Vereniging voor Dorpsbelangen en It Pypke
met o.a. bekendmaking Suwâldster fan ’t Jier
live-muziek (naam band z.s.m. op mededelingenbord
in lange gang dorpshuis)
Jong en oud van harte welkom.

Dag Zeven
Zojuist uitgekomen, een spannende thriller. Het is het debuut van
Abraham (Bram) Arends die zijn lagere schooljaren in Suwâld heeft
doorgebracht. Een leuk en origineel cadeau voor jong en oud!
Het boek kost € 16,55 en u kunt het komen halen bij de
fam. Van der Veen, Ds. Oosterhuisstraat 17 te Suawoude
of bestellen bij Gerbrig Arends-Alkema, gm.arends@kpnplanet.nl
Veel leesplezier toegewenst!
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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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Het bestuur van de Chr. Oranjevereniging
nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse

Ledenvergadering
op vrijdag 22 januari 2016 om 20:00 uur
in dorpshuis de Suderfinne
Agenda:
1
2
3

Opening
Overzicht activiteiten van het bestuur 2015
Notulen jaarverslag

4
5
6

Financieel verslag
Evaluatie Koningsdag
Aftredend bestuurslid: Gea Kooi –Visser
Bestuur draagt voor:
Eefje Bouma
Pauze
Mededelingen bestuur
Dorpsfeest 2016….Wat gaan we doen???
Rondvraag
Sluiting

7
8
9
10
11
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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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IJsvereniging

‘’Winterwille’’
SUAWOUDE


Ledenvergadering
op vrijdag 15 januari 2016
’s avonds 20.00 uur
in de Suderfinne
AGENDA:
1. Opening
2. Notulen
3. Verslag penningmeester
4. Bestuursverkiezing
aftredend:
R. Taekema
herkiesbaar: R. Taekema
tegenkand.: 1/2 uur voor de verg.
5. Verloting van diverse artikelen
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting
Het bestuur

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op zaterdag 2 januari a.s.
weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld
klaarzetten !!!

tekeningen Bauke v.d. Ploeg
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Kom mar op! spilet ‘De Bolle fan Suwâld’
Dit jier spilet ‘Kom mar op!’ in echte klucht. De Bolle fan Suwâld giet oer de eskapades
fan Ate, in grutte frouljusgek!
De Bolle fan Suwâld is in hagelnije eigen produksje skreaun en regissearre troch Sander
Kalsbeek. Mei dit stik is in noflike jûn om de bûsen by út te skuorren fersekere!
Foarstellings:
Freed
12 febrewaris 2016
Saterje
13 febrewaris 2016
Freed
19 febrewaris 2016
Snein
21 febrewaris 2016 (matinee)
Freed
26 febrewaris 2016
Saterje
27 febrewaris 2016
Mister-ferkiezing ‘De Bolle fan Suwâld
Gewoanwei is Kom mar op! foar boeren, burgers en buitenlui. Dizze ferkiezing is foaral geskikt
foar de boeren. Kom mar op! siket yn it ramt fan it nije stik nei de bêste Bolle fan Suwâld en
omkriten. Dus boeren: meitsje in foto mei de namme en in koart ferhaaltsje oer jimme bolle en
beskriuw werom dizze bolle de meast bysûndere of kreaze is. Dit mei sa kreatyf, serieus of sa
mâl as mogelik. De burgers en buitenlui bepale troch te stimmen de útslach. Der binne al in
pear ynstjoerings binnen. Stjoer ek jimme kreaasjes foar de Krystdagen nei
kommaroptoaniel@gmail.com.
Draaistuollen socht
Kom mar op! siket foar it stik ‘De Bolle fan Suwâld’ ûngefear 80 draaistuollen. Wa at suggestjes
hat of dizze stuollen beskikber hat kin in mail stjoere nei kommaroptoaniel@gmail.com. Fêst
tige tank foar jimme help!
Winter woarst aksje
Wy wolle jimme allegearre tige tank sizze foar it keapjen fan woarst by de winter woarst aksje.
Kom mar op! brûkt de opbringst foar de produksje fan it nije stik.
Donateursaksje
Wy binne bliid mei jimme komst nei de útfierings fan toanielselskip ‘Kom mar op!’. Wy genietsje
derfan om wer in nij stik te bringen en fan jimme applaus. Wolle jimme ús noch mear stypje?
Wurd dan donateur! Foarwaarde is oanmelding as donateur en beteljen fan it donateursjild foar
31 desimber 2015.
Jongeren gezocht voor project ‘De pASsant’
Voor het project ‘De pASsant’ in juli 2016 zoekt ‘Kom mar op!’ jongeren van 10 tot 18 jaar die
mee willen spelen. Je kan je ook opgeven om mee te helpen met de voorstelling. We maken
voor de ‘De pASsant’ een voorstelling van 20 minuten. Je wordt hiervoor gecoacht door een
professionele regisseur. De repetities vinden plaats van maart tot en met juni 2016. Van 1 t/m
17 juli zijn er 5 voorstellingen. Pak deze unieke kans en geef je voor 31 december op via
kommaroptoaniel@gmail.com. Voor vragen of verdere informatie kan je bij ons terecht of kijk
op de website www.kommarop.frl!
Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
Skathâlder: Sjoukje van der Kooi - Rek. nr. Rabobank NL02 RABO 0179 1887 98 - KVK. nr. 56342047
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Vragen aan……………………
Naam: Fokke Bergsma
Hoe lang woon je in Suawoude?
Bijna 68 jaar !
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Ik ben getrouwd met Sjoukje en samen hebben we 3 kinderen.
Waar stond de wieg?
in Suwâld.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik ben gepensioneerd.
Wat wilde je vroeger worden?
Agrariër (Boer)
Wat zie je graag op tafel staan?
(eten  ) Stamppot en Lasagne
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Fietsen, werken in de groentetuin en maaien
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom? (en met wie?)
Geen voorkeur, wat ik maar op mijn pad tegenkom.
Zomer of winter? Zomer
Koken of aanschuiven? Allebei !
Zee of Bos? Bos
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken ? (liever niet natuurlijk...)
Chinees eten en een lekker potje bier !
Wat is het eerste wat je doet als je thuis komt?
Nog lekker wat fruit eten en dan naar bed.
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Een fietsbrug vervangen door een autobrug naar Leeuwarden.
Wat moet absoluut niet veranderen!
De rust in het Dorp
Op je verlanglijstje staat?
Gezondheid !
Wat zou je doen met een miljoen?
Een deel aan goede doelen geven.
Wat is je Levensmotto?
Genieten van de kleinkinderen.

Suawoude is voor mij ..... HET DORP !

Fokke
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STEUN ONZE PROJECTEN EN WORDT DONATEUR
Met uw steun krijgen veel kinderen onderdak
en goed onderwijs op de campus
“Grace Mountain Mission”
en daarmee een kans op een betere toekomst.
Het levensverhaal van Terio Tolang.
Ik zou u dit verhaal u niet kunnen vertellen als ik niet hulp van andere
mensen had gekregen die bezorgd om mij waren. Ik ben opgegroeid in een
gezin waar ik vele ontberingen heb ervaren. Toen ik nog bij mijn moeder in
haar baarmoeder lag, zou er bijna abortus worden gepleegd om verschillende redenen. Maar door de wijze raad van mijn grootmoeder kreeg ik de
gelegenheid om het levenslicht te zien. Na mijn geboorte bleef ik 2 jaar bij
mijn grootmoeder wonen. Daarna bracht zij mij terug naar mijn ouders.
Toen ik 8 jaar was, lieten mijn ouders mij voor mijn jongere broers en
zusters zorgen. In diezelfde tijd lieten ze mij naar de eerste klas van de
basisschool gaan, maar na een poosje moest ik stoppen.
Op 16 juli 1990 waren wij één van de slachtoffers van de grote aardbeving die veel schade
aanrichtte en mensenlevens nam. Na de aardbeving gingen wij hogerop in de bergen wonen.
Vanaf dat ogenblik veranderde mijn vader erg. Hij sloeg en schopte ons en sloot ons op als hij
boos was. Omdat ik het niet accepteerde hoe hij me behandelde, liep ik vaak van huis weg. Er
waren tijden dat ik dacht dat hij me wilde doden. Daarom probeerde ik een andere plek voor mij
zelf te vinden om te wonen. Ik ging van de ene naar de andere plaats en probeerde werk te
vinden om te kunnen overleven. Zo bereikte ik op 15-jarige leeftijd de provincie Benguet. Hier
probeerde ik groenten te kweken, maar na een poosje kreeg ik tyfus en brachten ze mij naar
het ziekenhuis. Toen ik uit het ziekenhuis ontslagen werd raadden ze mij aan om terug te gaan
naar Viscaya. Zo keerde ik weer terug en vond ik werk in Guioeng. Ik besefte wat het belang
was van onderwijs. Omdat ik niet kon lezen en schrijven, voelde ik dat ik bedrogen werd
wanneer we onze oogst binnenbrachten. Ik was blij toen ik Pastor Rudy Gallo ontmoette aan
wie ik mijn levensverhaal vertelde en te kennen gaf dat ik graag wou studeren. Toen ik het
besluit om te leren eenmaal genomen had, heeft hij me hier op de campus de Grace Mountain
Mission gebracht. Ik dank God, dat ik de kans gekregen heb om te gaan studeren.
Tijdens mijn eerste jaar op de Mission had ik het moeilijk vanwege mijn leeftijd. Mijn
klasgenoten waren veel jonger en ik dacht erover om te gaan stoppen. Hoe dan ook, in de loop
van de tijd begon ik hen te negeren en mij alleen maar te concentreren op mijn studie. Door
goede raad en de aanmoediging van mijn leraren, kan ik nu zeggen dat ik in de 4 jaren dat ik
hier heb mogen zijn, ik veel geleerd heb. Ik kan nu lezen en schrijven. Ik kan voor een groep
mensen staan en spreken, dit in tegenstelling tot voorheen. Ik wil mijn dank uitbrengen aan
eerwaarde Jan Visser voor al zijn adviezen, liefde en steun. Dank ook aan de familie Milan voor
hun aanmoediging, morele en financiële steun. Dank aan mijn liefhebbende en geduldige
leraren voor de grote offers en hulp die ik van hun gekregen heb. Ook wil ik mijn vrienden en
klasgenoten bedanken voor alles wat ze met mij hebben gedeeld. Bedankt voor de humor, het
samen lachen en de plezierige tijd die we samen hebben gedeeld. Boven dit alles, behoort alle
dankzegging en lof toe aan God Almachtig, voor alle dingen die Hij heeft gedaan. Ik geloof dat
dit de juiste plaats is voor mij, om opgeleid te worden en bovenal Hem te leren kennen als mijn
Heiland en redder. Aan God alle eer.
Na het behalen van zijn diploma heeft Terio nog twee jaar op de campus meegewerkt aan de
bouw van de school en kon hij sparen voor een opleiding als automonteur. Ondanks zijn
moeilijke jeugd kreeg hij op de Grace Mountain Mission de liefde en steun die hij nodig had. Hij
is nu in staat zelfstandig een toekomst op te bouwen.
Met uw gift kunnen we veel kinderen een betere toekomst geven.
Bekijkt u ook eens onze website www.janjochumsvisser.nl
U kunt natuurlijk ook altijd uw bijdrage direct via de bank overmaken.
Ons rekeningnummer is NL83 RABO 0362 714 444 t.n.v. Jan Jochums Visser Stichting.
Namens ons en de Grace Mountain Mission alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
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KONKLUZJE
Wy seagen dat de skiednis faak hiel oars ferrûn is as de skoalle boekjes ús leauwe litte wolle.
By al wat men der oer fine kin op it ynternet, falt it op dat foaral de skoalle boeken en
programmas foar de skoallebern, net sa goed oanpast binne oan nije ûntdekkingen.
No moat men net tinke dat de nije ynsichten of ûntdekkingen altyd stân hâlde sille.
Ek no bite minsken har faak fêst yn in idee dat hja miene bewiist te hawwen, en blykt dochs
letter dat it net alhiel kloppet.
As foarbyld bygelyks Albert Delahaye (Klimmen, 18 oktober 1915 – Breda, 19 januari 1987),
argivaris fan Nijmegen en letter fan Brabân. Dy kaam ta de konklúzje Karel de Grutte nea yn
Nijmegen in paleis hân hie, en dat de Bataven net yn de Betuwe, mar yn Noard Frankryk
wenne hienen, dat de Romeinen hjir net troch de barbaren mar troch it wetter ferdreaun
wienen, en op dat hege wetter berôp hij him ek doe’t hy ferklearre dat Bonifatius net by
Dokkum fermoarde wêze koe, mar dat dat yn de buurt fan Duinkerken yn Noard Frankryk west
hie, dêr wennen de Fresones doe.
En dat kaam allegear omdat troch de oerstreaming fan Duinkerke-2 hiel Nederlân ûnderwetter
stie. En dus koenen Willibrord en Bonifatius en sels Liudger nea yn it hjoeddeiske Nederlân
west hawwe.

Kaart fan Delahaye
Dat wie allegear bassearre op âlde ideeën oer transgressie perioaden, lang duorjende
oerstreamingen, en de hichte en betsjutting dêrfan, neffens ûndersikingen dy’t men yn de buert
fan Duinkerken dien hie en dy’t men yn Nederlân ek oernaam hie. Neffens Albert Delahaye hie
de oerstreaming fan Duinkerken-2 duorre fan 200 oant 900, en hie it seewetter doe bytiden wol
7 meter heger stien as no. Mar by neiere stúdzje die bliken dat de fynsten yn Nederlân net yn
tiid en hichten mei de Frânske oerienkamen. Dat kinne jim sels maklik sjen. As Delahaye gelyk
hie soe der yn Suwâld, dat mar krekt op de hichte fan it Amsterdamsk Peil leit, nei 700 jier
oerstreaming, in fikse klaai laach lizze moatte. No dy is der net, en op de legere lannen om
Suwâld hinne ek net. Duinkerken-2 is dus net oan Suwâld ta kaam. By Raerd oan de
Middelsee leit it fan ien meter ûnder A.P oant 10 sm ûnder A.P. 90 sm dik (Cnossen 1958)
Lykwols hâlde Delahaye en no syn opfolgers noch altyd fol dat Nederlân tusken 200 en 900
fierhinne ûnbewenber wie.
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De komst fan it Kristendom
By opgravings fan in grêffjild yn de terp fan Easterbeintum bliik dat de oergong fan ferbrâning
fan de deaden om 400 hinne stadichoan ferfong waard troch begraven.
Dat begraven die men earder wol mei hynders en hûnen, net mei minsken.
En om no samar lyk as in bist yn’e grûn bedobbe te wurden, dat sil ús heidenske foarâlden grif
oangriisd hawwe. It earfol behandeljen fan it lichem fan in ferstoarne dierbere feroaret men net
samar. Dêr moatte dus wichtige reden west hawwe dat minsken dêr mei begûnen, net elk en
ien noch, mar guon. Dat moat grif mei feroaring fan it leauwen te meitsjen hawwe. In oar
leauwe, hja dat wie der yn dy tiid, it kristendom, mar dat kaam dochs earst nei de komst fan
Willibrord yn 695? Dat hat men ús altyd leauwe litte wollen, mar wie it wol sa?
It kristendom bestie al hûnderten jierren, it wie begûn yn it romeinske ryk,
der hienen slimme ferfolgings west, dy’t in protte minsken bûten it ryk jage
hienen. Dochs wie it oantal kristenen yn it ryk en dêr bûten al sa bot
oanwûksen dat der yn de tiid fan keizer Constantijn frijheid foar de troch de
keizer en de tsjerke goedkeurde streaming fan de kristlike godstsjinst
kaam, en yn de tiid fan keizer Theodosius, yn 380, waard dat Niceaanske
kristendom sels steatsgodstsjinst en alle heidendom en ketterij waard
ferbean. Dat sil wer in hiele úttocht feroarsake hawwe, want lykas altyd
wienen de ‘oarstinkenden’ fier yn de mearderheid.
Yn 369 hie de goatyske biskop Wulfila It Nije Testamint oerset yn it goatysk, in taal dy’t foar de
measte germanen wol te begripen wie. Mei as gefolch dat de germaanske folken binnen it ryk
allegear ariaanske kristenen wienen want yn dy tsjerke waard harren taal brûkt.
Yn 200 wienen der, neffens Tertulianus ek yn foar de Romeinen net tagongklike gebieten yn
Brittania, dus yn Skotlân en Ierlân al kristenen.
En Beda klage dat omstreeks 400 ek de tsjerke yn Ingelân oanstutsen waard troch it
Arianisme, “dat de hiele wrâld besmet hie”. Ja Beda wie goed roomsk.
It soe dus alhiel net frjemd wêze dat der yn 400 ek op Easterbeintum al kristenen wennen, dy’t
har net mear ferbrâne lieten omdat hja leauden yn in weropstanding. En dêr wie it begraven om
700 hinne al hast algemien. Mar ja, doe wienen der ek yn China en India al kristlike tsjerken,
dus yn Noardwest Europa grif ek wol.
It liket der dus op dat it kristendom hjir net brocht is troch Willibrord en Bonifatius, mar dat it hjr
doe al mear as 300 jier wie. Dat makket fan it geweldiedige optreden fan Willibrord en
Bonifatius, ûnder dekking fan it Frankyske leger, dus mear in ketterjacht as in sinding.
Kennis fan wat der yn it ferline bard is, en dat is skiednis, is foar elk minske fan grut belang foar
it begripen fan de hjoeddeiske tastân en hoe’t dy ûntstien is. Wat priizenswurdige dieden en
beslissingen ús foarâlden naam hawwe, en wêrom. En wat misslaggen en flaters as der makke
binne en wêr troch. Sa dat elk minske wit hoe’t hy yn romte en tiid
bestiet, tusken syn foarâlden en syn neikommelingen, it koarte
skoftsje tiid fan syn libben. Dat makket him mear minske en dus mear
‘mansk’.
It giet dus net allinne oer de romrofte dieden, grutte oerwinningen en
heltedieden fan it foargeslacht, mar de misdieden, misslaggen, en
wantastannen moatte ek net fergetten wurde. De politike en populaire
ynkleuring fan de skiednis hat as gefaar dat we ta skea fan ús, it folk
en de wrâld yn de âlde fouten wêrom falle.
Dêrom falt der oan it histoarysk ûndersyk en ûnderwiis noch hiel wat
te dwaan en te ferbetterjen en moatte we kritysk iepenstean foar nije
ynsichten en ûntdekkingen.

Eibert

Burgum
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Jeugdteams, dorpenteams en regioteams in de gemeente,
hoe zit dat allemaal….?
Jeugdteam
Bij de Jeugdteams van Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen
over opvoeden en opgroeien. De gezinswerkers van deze teams
ondersteunen jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun ouders /
verzorgers als er vragen of problemen zijn.
Vragen
Ouders en opvoeders kunnen diverse (hulp)vragen hebben. Heeft mijn
kind ADHD? Welke zorg past er bij mijn kind? Is mijn kind dyslectisch? Waarom is mijn kind zo
angstig? Mijn kind eet slecht, wat kan ik doen? Waarom is mijn kind altijd zo boos? Ontwikkelt
mijn kind zich wel goed? Met al dit soort vragen kunt u bij de Jeugdteams terecht.
Professionals
In de Jeugdteams werken professionals. Ze hebben veel ervaring en kennis. Ze werken dichtbij
u in de dorpen. Ze geven advies en kunnen uw vragen beantwoorden. Dit kan indien gewenst
anoniem. Als u contact opneemt met het Jeugdteam, maakt één van de medewerkers een
afspraak met u om langs te komen. Samen gaat u op zoek naar een oplossing die past bij uw
situatie.
-----------------------------------------Dorpenteam
Bij het dorpenteam van Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen over zorg, welzijn,
wonen en werk. In het dorpenteam werken professionals dicht bij u. Heeft u bijvoorbeeld
vragen over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking, eenzaamheid, dagbesteding
of over ondersteuning van uw inkomen? Dan kunt u bij het dorpenteam terecht. De
medewerkers richten zich op de leeftijd van 18 tot 100 jaar.
Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Een medewerker maakt een afspraak met u en komt bij u
langs. Tijdens het gesprek wordt uw (hulp)vraag besproken. Samen gaat u op zoek naar een
oplossing die past bij uw situatie. Wat heeft u nodig? Wat kunt u zelf doen of met hulp van uw
omgeving? Als het nodig is zorgt het dorpenteam ervoor dat u professionele ondersteuning
krijgt.
Tichtby Elkoar
Wilt u meer informatie over de Jeugdteams en Dorpenteams in Tytsjerksteradiel? Kijkt u dan
eens op de site tichtbyelkoar.nl. Op deze site kunt u alle vragen en antwoorden vinden over
zorg, werk en jeugd.
-----------------------------------------Regioteam KEaRN
Regioteam Noord van KEaRN is er voor jou, jullie en iedereen!
Als regiowerkers zijn we nieuwsgierig naar de inwoners, clubs en vereniging in
dorpen. We ondersteunen en denken mee met ideeën of initiatieven in de buurt.
Hierbij is de insteek wensen van mensen verbinden naar mogelijkheden en
kansen! Waar nodig ondersteunen we, jagen we aan en denken we mee, om zo
wensen mogelijk te maken. Mensen moeten mee kunnen doen jong en
oud(eren), daar gaan we voor als KEaRN!
Klimmen Op Eigen Kracht; KOEK in regio Noord
Doen wat je altijd al hebt willen doen. Zet dan je talenten in om je doelen waar te maken. De
regiowerkers van KEaRN ondersteunen je daar graag bij.
Ben jij bijvoorbeeld de nog niet ontdekte schrijver, taartenbakker, fotograaf of zangeres. Wil je
eindelijk je droom bedrijf, -studie of -baan starten en heb je daar ondersteuning bij nodig. Of
heb je de wens om iets te veranderen in je privé leven, je tuin opruimen, afvallen of de liefde
van je leven vinden om weer in beweging te komen. De regiowerkers van KEaRN zijn op zoek
naar bewoners jong én ouder(en) om hun leven positief op zijn kop te zetten.
-----------------------------------------Contactpersonen voor het dorp Suwâld:
Jeugdteam
Dorpenteam
Regioteam Kearn
Jitty de Vries
Filip Zijlstra
Melanie Berends
jdevries@jeugdteamtd.nl
fzijlstra@dorpenteamtdiel.nl
melanie.berends@kearn.nl
06-83591194
06-30214124
06-11582362
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Uitslag schaakcompetitie
17-11-2015
Alle van der Veen
Hans Sytema
Leendert van der Heide
Heerke Steen
Okko Bosker

1–0
0–1
0–1
0–1
0–1

- Okko Bosker
- Bouwe Bosma
- Jouko Lukkes
- Minne Veninga
- Jan Kuipers
24-11-2015
Jouko Lukkes
Bouwe Bosma
Minne Veninga
Okko Bosker
Jan Tenniglo
Alle van der Veen
Heerke Steen

- Gerrit van der Meulen
- Luitzen Mulder
- Hans Sytema
- Jan Kuipers
- Jan Kuipers
- Leendert van der Heide
- Fré Schriemer

1–0
1–0
1–0
1–0
0–1
0–1
1–0

01-12-2015
Okko Bosker
Alle van der Veen
Fré Schriemer
Gerrit van der Meulen
Siemen Algra
Jan Tenniglo

- Bouwe Bosma
- Jouko Lukkes
- Jan R. Kuipers
- Hans Sytema
- Heerke Steen
- Leendert van der Heide

1–0
remise
0–1
0–1
1–0
0–1

08-12-2015
Leendert van der Heide
Jouko Lukkes
Jan R. Kuipers
Jan R. Kuipers
Siemen Algra
Luitzen Mulder
Gerrit van der Meulen

- Heerke Steen
- Fré Schriemer
- Jan Tenniglo
- Hans Sytema
- Minne Veninga
- Okko Bosker
- Alle van der Veen

1–0
1–0
1–0
1–0
1–0
1–0
0–1

Uitslag damcompetitie
Het seizoen kabbelt rustig voort, het valt op dat de kampioen van vorig jaar niet in zijn beste
doen is en Sietse hem dicht op de huid zit. Onderlinge partij kwam Wieger wel een steen voor
maar moest uiteindelijk in remise berusten.
Hier nog wat uitslagen.
3 november
G. Rosier
S. Stoker
W. Scholte

- A. Stoker
- S. Andringa
- R. Schievink

1–1
2–0
2–0

10 november
R. Schievink
W Scholte
S. Stoker

- S. Andringa
- G. Rosier
- D. v/d Heide

0–2
2–0
2–0
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1 december
W. Scholte
S. Andringa

17 november
A. Stoker
S. Stoker
G. Rosier
K. Bosma

- R. Schievink
- W. Scholte
- S. Andringa
- D v/d Heide

2–0
1–1
0–2
2–0

24 november
W. Scholte
D. v/d Heide
S. Stoker

- S. Andringa
- G. Rosier
- A. Stoker

1–1
0–2
1–1

1–1
1–1

- D. v/d Heide
- W. Scholte

Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Hallo allemaal,
De eerste puzzel van 'Ontdek je Plekje' is afgerond. Hierbij de antwoorden van de puzzel van
september.
Ontdek je Logo:
1.
2.
3.
4.
5.

Lolly Chupa Chups
MC Donalds
Lexus
Nestle
Visa

6.
7.
8.
9.
10.

Dove
Bluetooth
Dreamworks
Uefa Champions League
Playboy

11. Puma
12. Harry Potter

Klassement:
Plaats:
1e

5e

Naam:
Sippie en Margriet
Jinny en Froukje
Fam. Veenstra
Tineke en Jitske Taekema
Doetie Kooi

Ontdek je Logo?
120
120
120
120
80

Aantal punten die konden worden gehaald:
-

Ontdek je Logo

120 Punten

De winnaar van Ontdek je Plekje zijn:
-

Jinny en Froukje

Met 120 Punten, Gefeliciteerd!
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Totaal Punten
120
120
120
120
80

Competitie voetbal november

7 november: Suawoude 1—Ternaard 1
eigen doelpunt
Suawoude 2—Eastermar 2
Antoine de Vries 3, Thijs van Keimpema 1
Suawoude VR1—Br.Walden/Veenw. VR1
Aletta Bannink 1, Rixt Idsardi 1, Thea Spijkstra 1
BergumBCV comb.D3—Suawoude D1
Pieter Rozema 1, Trinette Schevel 1,
Jurre Sybesma 1
Suameer E2—Suawoude E1
Mika Stoop 2, Hessel Geerligs 1, Noah Mulder 1,
Thymen Veenstra 1, Noor van Diepen 1,
Silke Ludema 1, Illian v/d Adel 1
Suawoude F1—Be Quick D F7
Bent van Delden 5, Niek Hofstra 4, Mats Buikema 2,
Bente Ludema 1, Milan van Vaals 1

1—3
4—3
3—0
2—3

0—8

13—0

14 november: Wardy 1—Suawoude 1
VenV’68 3—Suawoude 2
Henner de Vries 1
Drachten F4—Suawoude F1
Niek Hofstra 1

5—0
2—1

28 november: Minnertsga/St.Jacob VR1—Suawoude VR1
Aletta Bannink 1
Geel Wit E2—Suawoude E1
Noah Mulder 1, Thymen Veenstra 1

6—1

3—1

Topscorers
1

Bent van Delden (F1)

18

2

Noah Mulder (E1)
Willem Dirk van Vaals (35+)
Henner de Vries (2)

11
11
11

5

Tom Kirchner (MP1)
Hessel Geerligs (E1)
Antoine de Vries (2)

9
9
9

8

Niek Hofstra (F1)
Aletta Bannink (VR1)
Thea Spijkstra (VR1)

8
8
8

11

Milan van Vaals (F1)
Rixt Idsardi (VR1)
Christiaan Hofstra (35+)

7
7
7

14

Thymen Veenstra (E1)
Sietse Rozema (D1)
Rianne Kooi (VR1)

6
6
6
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7—2

Trekkingsuitslag 2015
Prijsuitreiking
De winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2015 zijn bekend!
Op 10 december 2015 is de trekking verricht door notaris
J.A.H.G. van Tuijl.
HOOFDPRIJZEN
1e prijs
2e prijs

€ 100,000,Volkswagen Up!

0262575
4178420

OVERIGE PRIJZEN
Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v. € 2.500,-

3e prijs

0489647
4e - 6e prijs

Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,0397504

7e - 11e prijs

e

e

3343373
3239670

2930498
3854273

2952839

3902669

3561713

3795868

2683958
3636809
3849864
0738206
1045416

0625053
0592451
3737140
3601257
3608976

3742965
2906917
0448160
0978931
3947045

0947450
4262587
3147718
4133878
2997016

2696462
3288494
3424553
0242887
0556106

3416868
3798608
1049089
3074756

0714293
0441297
4151398

4091813
0508643
3491592

3977773
0824130
3908316

4092364
3758778
0862183

0407735
3339784
2606261

2721509
3584951

0080585
2575366
3973071
0852485
2614557

0394873
0070800
0043215
4324551

0467291
0213696
0597613
4149819

0156539
3215128
0955679
3452143

3044596
2596878
2933879
2621115

4293550
3108510
0601421
3569142

3338513
2961065
0732715
0567084

0606698
2779648
0748046
0690060

3992882
3638388
0822054
2680539

0876930
4139892
4266670
0182727

Citysightseeing Amsterdam Hop On-Hop Off bus 6 tickets
3793628
0385631
3174657
3970648
2623901

136e - 165e prijs

0480787

Bobbejaanland 4 entreekaarten
2864797
1054366
3723552
3901995
0511722

106e - 135e prijs

2798918

Fiets Matrabike t.w.v. € 250,3274917
3425220
3529507

76e - 105e prijs

0505838

Safety Experience all-in slipcursus voor 2 personen
2955444
3119825
2907660
3566042
2626714

56e - 75e prijs

0701520

DFDS Seaways waardebon t.w.v. € 400,3972193
0882882

22 - 55 prijs

0869020

Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v. € 750,3458674

12e - 21e prijs

4292352

0483830
3785795
3483401
2670968
3047794

4304503
0484093
2903580
4356916

0722074
0122389
1063623
0926057

0813956
3264611
0763726
3187202

Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten
2784052
4212628
3910733
4060022
4211064

0714024
0907564
1044967
0457605
0573764

0483012
1005388
2648515
3445110
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2775440
2560448
0899036
3918700

0271128
2793414
0667917
3333640

166e - 195e prijs

196e - 225e prijs

Attractiepark Slagharen 4 entreekaarten
0329724 2713601 0945677 3451297
3679649 0023175 3989440 3204317
4071908 4292604 2573935 3754136
3762361 3609083 3134532 0122011
2869552 3848081

2623156
0905935
0993696
3633180

0584060
4232330
2812226
2659897

3267121
3853721
0916683
3852403

Citysightseeing Amsterdam Hop On-Hop Off boot 4 tickets
2577749
0747482
0494267
3282310
3819627

3145507
3437190
2651007
2550486
3115150

4031863
2915511
0493504
0215555

2533358
3597864
0786304
3534741

3877310
3630565
3217687
4286532

2779877
3660707
0468012
2969835

3468698
0051633
3503230
0663871

PRIJZEN OP EINDCIJFERS
Laatste 6 cijfers goed
Laatste 5 cijfers goed
Laatste 4 cijfers goed
Laatste 3 cijfers goed
Laatste 2 cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 400,Geldprijs t.w.v. € 200,Trolley Masita met (sport)artikelen
2 edities 100% NL magazine
1 maandabonnement Videoland

674591
49185
1903
682
75

Prijzen innen?
Maak, indien u een contant lot heeft, een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het
origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale Grote Clubactie, Postbus
440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u
toegestuurd. Heeft u met een contant lot een maandabonnement Videoland gewonnen, verzilver uw prijs
dan via https://lotchecker.clubactie.nl/. Als u uw lot heeft betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u
niets te doen. Binnen 6 weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op uw
bankrekening. Voor de Grote Clubactie is een vergunning verleend door de Kans-spelautoriteit d.d. 25
november 2014 voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 onder kenmerk: 8727.

Vanaf 14 december goedkope rijbewijskeuringen in het
verenigingsgebouw De Stryp in Burgum
Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig
omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische
redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E?
Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Burgum.
Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht;
Locatie: Verenigingsgebouw De Stryp, Bulthuissingel 7, 9251BS, Burgum
Data: 14 december en vervolgens eens per week.
Afspraak maken
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan
contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of 06-14716543
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Meenemen voor de keuring
Voordat u naar de keuring gaat, dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met
Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in.
Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje urine
in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis)
controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn
gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
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Belangrijke Telefoonnummers Gemeente Tytsjerksteradiel
Algemeen Alarmnummer
DOKTERSWACHT

112
0900 1127112 (na 17.00 uur en in het weekend !!)

Algemeen Alarmnummer voor doven en slechthorenden
Dierenambulance
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

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

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

8.00 - 17.00 uur
0511 - 461320
0511 - 462269
0511 - 461424
Peldershuis
Oppedijk van Veenweg 38b
9251 GA Burgum

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
Yn Sicht
Reidhin 3
9254 JS Hurdegaryp

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
Baukje Bruinsma-Siderius (reserve) 06 - 13288548
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
DESIMBER:
15.
16.
17.
21.
22.
23.
24.
28.
29.
30.
31.

Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bridge kursus / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Krystjûn
Toanielferiening
Biljertklub / Fluch dam- en skaaktoernoai
Shantykoar
Aldjiersdei

JANNEWARIS:
3.
4.
5.
6.
7.
11.
12.
13.
14.
15.
18.
19.
20.
21.
22.
25.
26.
27.
28.
29.

Nijjiersresepsje Suderfinne
Toanielferiening
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Jiergearkomste Iisbaanferiening
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Gearkomste Frijwilligers SVS
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Jiergearkomste Kristlike Oranjeferiening
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening

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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