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En daar schrijven we alweer februari. De sneeuw is
weer weg en de kou ook. Maar het buitenleven lokt
nog niet echt; terwijl ik zit te schrijven miezert het
voor de ramen langs.
We hebben weer een lekker volle Mei Inoar voor u.
Johannes van der Veen heeft een paar mooie foto’s
van de kerk ingestuurd uit zijn archief.
De weidevogeltjes zijn het onderwerp in een stuk van
de Noardlike Fryske Wâlden en Eibert schreef over
mogelijke vloedgolven die in onze regionen maar ook
in Amerika hebben plaatsgevonden.
Tjitte Kooy doet een boekje open over zijn leven in
Suwâld. En er werd weer fanatiek gedamd en
geschaakt de afgelopen tijd: de uitslagen vindt u op
blz. 19.
Zodra het weer het toelaat, moeten we de straat op:
Ontdek je plekje geeft weer aanleiding voor een
speurtocht. Gelukkig kunnen we een gedeelte van de
opdrachten ook thuis doen, dus als het regent
hoeven we ons niet te vervelen.
Ook de muzikantjes hebben niet stil gezeten: er was
een Federatiefestival, een solistenconcours en we
hebben nieuws binnengekregen van Speelt Wel.
Maar wat die outfits toch te betekenen hebben?? Is
het de nieuwe mode: mannen in rokken? Het staat
hen wel leuk, moet ik zeggen ;-)
Wat blijkt? Friezen ‘om utens’ blijven samen
feestvieren, ook in Bodegraven.
‘Uit de oude doos’ is wel een heel speciale rubriek.
Lees maar eens wat, inmiddels volwassen geworden,
dorpsgenoten vele jaren geleden bezighield.
Verenigingen, vergeet de jaarvergadering van de
Suderfinne niet en stuur een linkje naar
Doarpsbelangen!
Wensen wij u weer een fijne maand en veel plezier
met deze Mei inoar.
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 12 maart 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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Brutale inbraak Suderfinne
Woensdag 4 februari zijn we met ontsteltenis geconfronteerd met een toch wel brutale inbraak
in het dorpshuis. Wat er gestolen is, staat niet in verhouding tot de impact die het op een aantal
medevrijwilligers heeft gemaakt. Erg brutaal is er te werk gegaan. Er ontbreekt geld. Dit is
vermoedelijk ook hetgene waarom het ging. Om hierbij te komen is er in verhouding erg veel
kapot gemaakt. Deuren zijn opengebroken, sloten geforceerd, geldkistjes opengebroken en er
ontbreekt zelfs een kluis.
Hoe een en ander in zijn werk is gegaan, is onderzocht door de Technische Recherche. De
opgenomen camerabeelden zullen wellicht hierbij helpen.
Als eerste gaat onze aandacht en zorg uit naar onze vrijwilligers. Wij willen en zullen niemand
belasten met zaken die iemand in gevaar zouden kunnen brengen. Te denken valt aan het
kasgeld. Dit zal niet meer in de Suderfinne kunnen blijven, maar we zullen ook niemand vragen
ermee 's avonds laat over straat te hoeven gaan.
Wij zullen onze gasten vragen meer gebruik te laten maken van de pin in plaats van met
contant geld te betalen. De invoer van munten, net als in It Pypke zou best eens tot de
mogelijkheden kunnen behoren. Dit alles om de hoeveelheid contanten terug te dringen.
Mochten er vragen, opmerkingen, suggesties of tips zijn, dan staan wij voor alles open.
Uit bovenstaand blijkt wel dat wij dit incident zeer serieus nemen. Juist omdat wij onze
vrijwilligers "koesteren", maar vooral ook omdat wij dit zien als een zeer duidelijke inbreuk op
ons sociaal functioneren voor het dorp. De aangifte is gedaan, de recherche heeft alles in
onderzoek.
Namens het bestuur vertrouw ik erop dat ik een ieder hiermee voldoende op de hoogte heb
gebracht.
Met vriendelijke groet,
Eelco Buikema
Voorzitter

Website dorpsbelangen
Wij zijn druk bezig om een nieuwe website te ontwikkelen voor ons dorp. Graag willen wij
mensen via een link doorsturen naar de website van een bepaalde vereniging. Dus hierbij
vragen wij dan ook de verenigingen om hun link met ons te delen, zodat wij ervoor kunnen
zorgen, dat de link op onze website wordt geplaatst. Dus stuur de link van jouw vereniging
door naar j.venema80@upcmail.nl
Alvast bedankt.
Namens Dorpsbelangen Suwâld,
Jellie Venema
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Noteert u alvast:
Algemene jaarvergadering Stichting Dorpshuis De Suderfinne
(per club, stichting of vereniging bij voorkeur een of twee vertegenwoordigers)
Vrijdag 27 maart 20.00 uur (in grote zaal ‘De Trije Mêd’)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Officiële opening door voorzitter Eelco Buikema met introductie nieuwe bestuursleden
Terugblik op vorig jaar van secretaris Jelle Raap
Financieel verslag over 2014 van penningmeester
Informatieve vragen ter toelichting op beide jaarverslagen
en beantwoording hiervan door één van de bestuursleden
Pauze
Wensen/verlangens van huurders/gebruikers
Bijzonderheden m.b.t. gebouw (Jelle)
idem
assortiment (Saskia Tuinstra)
Overige bestuursmededelingen
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag en sluiting

De Suderfinne presenteert
Een gezellige dansavond. Even terug naar de jaren 50 en 60 waarbij
foxtrot, chachacha enz. weer even allemaal voorbij komen.
Kom langs op 20 maart vanaf half negen. Er is live muziek.

De zoutbak staat weer naast
het kerkgebouw
Alle bewoners van Suwâld kunnen hier
gratis zout op komen halen.

Ferbettering:
Yn 'e foarige krante waard yn 'e rubryk
'Suwâldster fan 't jier 2015' neamd dat de frou
fan ds. Dorst de foarside ûntwurpen hie,
dat moat wêze: de frou fan ds. Kamphorst
en it al wie 35 jier ferlyn.
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Kerk en begraafplaats
1. Kerk e.d.
Vorige maand kreeg ik een stapeltje kaarten, foto’s, brieven e.d. van de familie van ds.
Oosterhuis. Hij was Hervormd predikant in Tietjerk en Suawoude van 1896 tot 1920 en is in dat
jaar overleden aan de Spaanse griep. Bij de papieren zat ook nog een afspraak met de
kerkvoogdij dat de weduwe jaarlijks 500 gulden kreeg, als pensioen, zowel van Tietjerk als van
Suawoude. Dit heeft niet veel geld gekost, want mevrouw Oosterhuis is kort daarna al
overleden, ook aan de Spaanse griep.
Volgens de verhalen had ds. Oosterhuis toen al foto’s gemaakt van de familie en ook in het
dorp. Bijgaande 2 foto’s zijn waarschijnlijk gemaakt vanaf de pastorie en geven een beeld van
de kerk voor de verbouwing van 1922. De foto met de bomen is waarschijnlijk het eerst
gemaakt. De andere foto geeft een prachtig beeld van de kerk, nog met het ronde koor.
Opvallend is de forse toren ten opzichte van de kleine kerk. Verder valt op dat er op de linker
foto nog een grote heg met bomen staat en het baarhokje achter de kerk. Op de rechter foto
zijn deze verdwenen, maar dan is het houten gebouwtje op de voorgrond goed zichtbaar.
Misschien is aan de hand van de grafstenen nog te achterhalen in welke jaren deze foto’s zijn
gemaakt.

2. Begraafplaats
Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik een schriftje geleend heb waarin de
begrafenissen bijgehouden zijn van 1876 tot 1946. De tekst heb ik uitgewerkt in een overzicht.
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden, graag met e-mailadres.
Joh. v.d. Veen,
Houtzaagmolen 6,
9203 VD Drachten.
Telefoon : 0512-514920.
E-mail
: jenjvdveen@kpnmail.nl
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FERHUZE:

Wietse Taekema

fan Ds. Oosterhuisstraat 2 nei Kerkbuurt 2a

Van de redactie:
In verband met de privacy plaatsen we alleen nog berichten in deze rubriek,
die door de desbetreffende persoon zelf of door zijn/haar familie,
aan ons zijn aangeleverd.
Hierbij dus een oproep:
Heeft u een bericht voor “Ferfean”, “Ferhuze”, “Opnaam”,
Wer thús”,“Ut en wer thús”, “Berne” of “Ferstoan”…….
Dan kunt u dit bericht mailen naar dorpskrantsuwald@live.nl
(Graag in een Worddocument, lettertype Arial 11 punt, met vermelding van onderwerp.)
Ook kunt u dit bericht inleveren bij één van de redactieleden of deponeren in de daarvoor
bestemde kopijbus in de gang van de Suderfinne.

Kopieerservice aangeboden!
Kindercarnaval

Beste Suwâldsters, hebt u kopieerwerk?
Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor een feest of
bijeenkomst, kaarten of andere teksten?
Lever het bij ons aan, dan kopiëren wij het voor u!

datum:
plaats:
entree:
leeftijd:

Formaat: A4 (eventueel A3)
Maximale dikte papier: 240 grams
Alleen zwart/wit
Minimaal 30 stuks.

14 maart van 14.00 - 15.00 u.
It Pypke
€ 2,00 (incl. drinken en wat lekkers)
0 jaar t/m groep 8

Kom mooi verkleed en win een prijs
De activiteitencommissie

Kosten:
Enkelzijdig
€ 0,08 per kopie (80 gr.)
Dubbelzijdig € 0,12 per kopie ''
Contactpersoon:
Harry v.d. Meulen,
harry.v.d.meulen17@gmail.com
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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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Beste Suwâldsters.
Allereerst willen we jullie bedanken voor de vele kranten die we al gekregen
hebben in de buurt!
Dit stellen wij zeer op prijs! Graag willen we vragen of jullie
voor ons door willen sparen!
Graag alleen oude kranten, géén folders!
Ook zijn wij op zoek naar oude handdoeken die niet meer
worden gebruikt, alleen handdoeken, geen theedoeken of vaatdoeken.
Alles is welkom op Noorderend 28 in Suwâld.
Als het gehaald moet worden, dan graag even contact met ons opnemen via
0511-843654
We stellen het zeer op prijs!
Groeten
Sybrigje van der West.

PERSBERICHT
Burgum, 9 januari 2015

Noardlike Fryske Wâlden positief over weidevogelpopulatie
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden kijkt met een goed gevoel
naar het komende weidevogelseizoen. Na enkele jaren van een
afnemende weidevogelpopulatie, zijn de resultaten in de laatste twee
jaren positief te noemen. De neergang in het aantal weidevogels is
mede dankzij de inzet van de beheerders tot stilstand gekomen. De
koepel van agrarische natuurverenigingen in Noordoost-Fryslân
hoopt dat de aangesloten leden straks weer intekenen voor het
weidevogelbeheer voor de komende jaren, om de goede resultaten
vervolg te geven.
Uit de meetgegevens van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) blijkt dat stand van de kievit en
scholekster de laatste jaren redelijk stabiel is. Met name de grutto en tureluur zijn in aantal
toegenomen. Dat is een opmerkelijk positieve ontwikkeling, omdat deze weidevogelsoorten
kritisch zijn op hun leefomgeving. Deze trend beperkt zich tot de oppervlakte die deel uitmaakt
van de weidevogelmozaïeken van NFW, die deels
bestaan uit plasdras, kruidenrijk gras en waarvoor
uitgesteld maaien geldt. De NFW concludeert dat
het huidige beleid van het weidevogelbeheer
effect heeft. De behaalde resultaten zijn te
danken aan alle boeren die meedoen aan
weidevogelbeheer en de inzet van de
mozaïekregisseurs en vogelwachten. De NFW
maakt zich er sterk voor dat de leden de
komende jaren goede weidevogelbeheerpakketten kunnen afsluiten met een reële
vergoeding voor opbrengstderving.
Gruttokuiken in boerenland (foto BoerenNatuur)
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IN “TSJÛNAMI” YN DE NOARDSEE?
Of wie it de sindfloed fan Noach, of de ûndergong fan Atlantis??
Wy seagen de oare kear, dat der fan it hichtepunt fan de lêste iistiid ôf, as men de bewenning
fan de waadeilannen en de halligen mei rekkenet, oan’t no ta minsken yn de Noardsee wenje,
grif al mear as 16 tûzen jier. Wol acht kear salang as de ús bekende skiednis. En as wy gjin
hege en swiere diken hienen, dan wennen wy en in grut diel fan Nederlân noch yn de
Noardsee. En is dat net gefaarlik? Ja. Mooglik wol, want it wienen net allinne tûzenen jierren
fan stadich ôfnimmende seespegel stiging.
Tsjin stoarmen, ek swiere stoarmen, binne ús diken wol berekkene, mar in floedgolf, of in
tsjûnami, hat men dêr wol rekken mei hâlden?
Kin der ek yn de Noardsee in tsjûnami foarkomme?
Ja, dat kin. Stel dat der by Iislân, dat nochal fulkanysk is, in grutte fulkaan yn of ûnder de see
útbarste soe, dat soe dat yn de Noardsee dy’t nei it suden ta hieltyd nauwer en ûndjipper wurdt,
ta in gefaarlike oprinnende floedgolf liede kinne. En krekt boppe Noorwegen is der, djip ûnder
wetter, in steile wand, de râne fan de kontinintale plaat fan Europa, mear as 3000 m hichte
ferskil yn de seeboaiem, dêr’t grutte grûn ferpleatsingen ek tsjûnami achtige floedgolven
feroarsaakje kinne en feroarsake hawwe.
Sawat 8200 jier ferlyn soe
in ierdbeving by Iislân in
grûnferskowing by dy
“Storegge” = grutte igge/
râne, feroarsake hawwe
dêr’t in tsjûnami opfolge,
dy’t by de Shetlân
eilannen in hichte hie fan
mear as 20 m. Dy
tsjûnami moat in ferskriklike ramp west hawwe,
mar hat grif net it hiele
Noardseelân ferwoaste.
It oantal minsken dat der
by omkaam
is
net
bekend.
Guon miene dat der doe
al gjin minsken mear
wennen, oaren dat de
floedgolf net fier it doe
noch droech lizzende gebiet op kaam. Dus allinne by wat doe de kust wie, sille minsken
omkaam wêze, dêr wie de golfhichte noch 3-4 m., mar dêr wennen fansels wol de measte
minsken. It súdlikste plak oan de Ingelske kust dêrt noch spoaren fûn binne is Hartlepool.
Op it kaartsje sjogge jim it plak fan de ierdferskowing as in donkere flek boppe Noarwegen, en
de wite stipkes jouwe de plakken oan dêr’t spoaren fan de tsjûnamy fûn binne en de hichte
dêrfan boppe de gewoane seespegel fan doe.
Soe sa’n tsjûnami no ek noch foarkomme kinne? Men kin it net útslute, mar de kâns is net grut.
De grutte grûn ferpleatsing by de Storegga kaam mei troch de iistiid, seit men, en soe earst nei
in folgjende iistiid wer foarkomme kinne. Lytsere floedgolven komme faak foar, mar bringe net
folle skea. De tiid dat soks barde, is net op dei of jier fêst te stellen. Dêrom wurdt it meast yn
rûne sifers jûn. Mei in marge fan sawat 10%, 8000 jier soe dus ek 8400 of 7600 wêze kinne.
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It leechrinnen fan 'Lake Agassiz' 8400 of 7400 jier ferlyn.
Der moat sawat yn de selde tiid noch
in hiel oare, mar wol sterke
seespegelstiging en klimaatferoaring
west hawwe. Dat waard feroarsake
troch it leechrinnen fan it grut
gletsjermar yn Canada en Amerika,
Lake Agassiz. Der wurdt yn Amerika
en Canada hiel wat ûndersyk nei
dien.
It hiele noardeasten fan Canada
wettert ôf nei de Hudsonbaai. Doe’t
dy troch in iiskappe ôfsletten waard,
ûntstie foar dy iiswâl in mar. Foaral
doe’t it waarmer waard, woechs dy
mar hurd oan ta in ynhâld fan wol
440.000 km 3. Doe’t dat leech rûn
troch dat de iiskappe it bejoech soe
de seewêtterhichte 1,2 m heger
L Agassiz krekt foar’t it leechrûn.
wurden wêze. En troch dat al dat
kâlde swiete wetter mei de oars ‘waarme golfstream‘ nei Europa fierd waard, sakke dêr de jier
temperatuer mei 3 oant 5 graden, foar wol mear as 100 jier. Dat moat foar it folk yn it lege en
flakke Noardseelân in minne tiid west hawwe, en ek foar alle oare folken dy’t yn lege
rivierdelta’s wennen, dy’t no ûnder wetter lizze. Mooglik is doe de seehichte dochs wer mei hast
de helte ôfnaam, omdat yn sawat de selde tiid, en mooglik feroarsake troch de Agassiz floed,
de Swarte see folstreamde mei in wettermassa dy’t sawat de helte lytsjer wie as dy fan de
Agassiz mar.
Wie it de Sindfloed?
Men tocht dat it folstreamen fan de Swarte see mooglik de oanlieding west hie ta it Gilgamesj
epos, en it Sindfloed ferhaal, de berch Arrarat lei der fuort neist no. Mar dat hat net folle kâns, it
is dêrfoar wol wat te lang lyn. En men kin net oantoane dat dat hiel hurd gie. In rêstich folrinnen
soe net ta sa’n wrâld omfetsjend rampferhaal liede. Der ha altyd minsken wenne yn
rivierdelta’s, en oan lege seekusten, tink oan de delta fan de Eufraat en de Tigris yn Sumerië.
In ûndersyk nei de ûndergong fan it Ingelske Dunwich, telt mear as 300 plakken dy’t yn ’e tiid
nei de midsieuwen yn see ferdwûn binne en dat allinne yn it Kanaal en de Noardsee. It grutste
diel fan de ierdbefolking wennet altyd krekt op sokke plakken, de seespegel stiicht,
stoarmfloeden en floedgolven komme hast elk jier foar. Dat makket grif dat alle folken, rûnom
op ierde Grutte Floed ferhalen hawwe.
Of wie dat Noardseelân it ferneamde Atlantis fan de âlde Griken?
Yn de Timaeus fan Plato fine we it ferhaal fan de ûndergong fan it 'Alde Athene' tagelyk mei dat
fan it har bedriigjende ryk fan it eilân Atlantis. Dat eilân lei bûten de 'pilaren fan Herakles' yn de
Atlantyske oseaan. It wie grut, ryk en machtich en hie hiel Afrika oan’t Egypte ta, en hiel Europa
oan’t de Aegeyske see ta al ferovere en woe doe yn ien slach Hellas, Asia en Egypte feroverje.
Yn dy striid hienen de Atheners útblonken yn moed en striidberens en wienen der oplêst yn
slagge de oanfallers te ferslaan. Dêrop soe yn ien nacht sawol de striidmacht fan Athene as it
eilân Atlantis troch ierdbevingen en floedgolven fergien wêze. En dêrnei soe de oseaan dêr sa
ûndjip en modderich wêze dat men dêr net mear farre koe.
No ja, dat lêste soe bêst op it Noarseelân slaan kinne, dat wa wit. Mar fêst stiet dat dy tsjûnami
der west hat, en dat de Agassiz mar leech rûn is en mooglik ha dy beide mei holpen dat de
Noardseeflakte minder bewenber waard.
Eibert

Burgum
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Vragen aan…………………….
Naam: Tjitte Kooy
Hoe lang woon je in Suwâld?
Op een uitstapje na, van een jaar, woon ik mijn hele leven in Suwâld, 33 jaar.
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Getrouwd met Dirkje, we hebben 3 kinderen; Anke is 6, Berber 3 en Jurre is 1 jaar.
Waar stond de wieg?
Op de Zuiderend nr. 22, inderdaad naast de ijsbaan.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik ben Key accountmanager bij DpD Nederland BV.
Wat wilde je vroeger worden?
Boer, prof voetballer en prof wielrenner….
Wat zie je graag op tafel staan?
Het liefst zelfgemaakte snert, uiteraard van mijn vrouw !
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Tijd met de familie doorbrengen en sporten.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom ?
Australië !
Maar vakantie toch gewoon lekker naar Italië.
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Ik zou graag zien dat Suwâld nog meer uit het toerisme kan halen; een nog grotere jachthaven,
een camping bij het kanaal, een kanoroute en kleine haven westelijk van Suwâld met
aansluiting bij het Nieuwdiep. Dat zou toch mooi zijn  !
Wat moet absoluut niet veranderen!
Suwâld zonder school, sport, dorpshuis en zijn verenigingen, laten we er naar streven dat te
behouden !
Op je verlanglijstje staat?
Op 1 staat nu de Mont Ventoux beklimmen.
Wat is je Levensmotto ?
Heb ik niet echt, maar hoorde ooit een mooie, dus als ik moet kiezen:
‘If you can dream about it, you can realize it !’
Suwald is voor mij…..
Thuiskomen, een rustpunt, maar bovenal een veilige omgeving voor ons
gezin.

Tjitte
- 17 -
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Uitslagen van dam- en schaakclub “Gezellig Samenzijn” te Suwâld.
06-01-2015
DAMMEN:
G. Rosier
W. Scholte
R. Schievink

- D. v.d. Heide
- S. Andringa
- A. Stoker

0–2
1–1
0–2

- S. Hoekstra
- A. Stoker
- S. Andringa

2–0
2–0
1–1

13-01-2015
DAMMEN:
R. Schievink
W. Scholte
D. v.d. Heide
Tussenstand seizoen 2014/’15:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W. Scholte
S. Andringa
G. Rosier
A. Stoker
S. Hoekstra
D. v.d. Heide
R. Schievink
K. Bosma

SCHAKEN:
wit:
Alle van der Veen
Jouko Lukkes
Bouwe Bosma
Luitzen Mulder
Gerrit van der Meulen

7 – 13
7– 9
7– 8
6– 7
6– 5
6– 3
6– 2
3– 0
zwart:
- Halbe van der Meulen
- Okko Bosker
- Jan Tenniglo
- Leendert van der Heide
- Heerke Steen

1–0
1–0
0–1
1–0
1–0

DAMMEN:
W. Scholte
K. Bosma

- D. v.d. Heide
- G. Rosier

2–0
1–1

SCHAKEN:
wit:
Bouwe Bosma
Hans Sytema
Gerrit van der Meulen
Leendert van der Heide
Alle van der Veen
Alle van der Veen

zwart:
- Luitzen Mulder
- Jan Tenniglo
- Jouko Lukkes
- Minne Veninga
- Okko Bosker
- Halbe van der Meulen

20-01-2015

½ –½
1–0
1–0
0–1
1–0
1–0

27-01-2015
DAMMEN:
Rintje brengt spanning in competitie terug door prachtige overwinning op nummer 1
W. Scholte
A. Stoker
G. Rosier

- R. Schievink
- S. Hoekstra
- S. Andringa
- 19 -

0 – 2 !!!!
2–0
0–2
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03-02-2015
SCHAKEN:
wit:
Okko Bosker
Leendert van der Heide
Bouwe Bosma
Fre Schriemer
Minne Veninga
Jouko Lukkes

zwart:
- Luitzen Mulder
- Heerke Steen
- Jan Tenniglo
- Hans Sytema
- Alle van der Veen
- Gerrit van der Meulen

1–0
0–1
1–0
0–1
0–1
½–½

DAMMEN:
Rintje wint weer, nu van nummer 2. Jammer dat hij in het begin van het seizoen zoveel steken
heeft laten vallen.
S. Andringa
W. Scholte

0 – 2 !!!!
2–0

- R. Schievink
- G. Rosier

Regioteam Noord op locatie
Regioteam Noord is er voor de kleine mens, de grote mens, het
dorp, de buurt, instelling of organisatie.
Voor allerlei vragen en initiatieven kunt u terecht bij de regiowerkers
van team noord. Dit kunnen vragen zijn over:
Jeugd en gezin, vrije tijd en sport, wonen en samenleven, leren en
werken, wet en regelgeving, vrienden en relaties, schulden en geldzaken, zorg en hulpmiddelen of mantelzorgondersteuning.
De regiowerkers kunnen ook met u meedenken wanneer u ideeën heeft voor uw dorp of buurt
b.v. bij het realiseren voor een trapveldje voor de jeugd, een inzamelpunt voor kleding en
speelgoed of een klussendienst in de buurt.
Als regiowerkers willen wij dichtbij de burger zijn. U kunt ons drie keer in de week vinden op
één van onderstaande locaties.
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

Heemstra State in Oentsjerk
It Maskelyn in Hurdegaryp
Openbare Bibliotheek in Gytsjerk

van 14:00 tot 16:00 uur
van 10:00 tot 12:00 uur
van 19:00 tot 20:00 uur

Naast de regiowerkers kunnen ook de medewerkers van het dorpenteam Tytsjerksteradiel
en/of medewerkers van de vrijwilligerscentrale aanschuiven bij deze inloopmomenten.
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen tijdens één van de bovenstaande
inloopmomenten, kun je ook een mail sturen naar teamnoord@kearn.nl

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op
zaterdag 7 maart a.s.
weer opgehaald.

Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld
klaarzetten !!!
- 21 -
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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Hallo Allemaal,
Alweer de 4e editie van ‘Ontdek je Plekje’ wordt een feit. Het klassement is weer helemaal leeg,
waardoor iedereen weer kans maakt op de hoofdprijs. Voor de 4 e editie heb ik de volgende
dingen verwerkt.
1. Ontdek je Brievenbus
2. Ontdek je Plekje
3. Ontdek je Plaatsnaam
Bij ‘Ontdek je brievenbus’ is het de bedoeling te raden van wie de volgende brievenbussen zijn.
Graag de naam van de bewoner(s) of de straat en huisnummer noteren zodat ik goed de
punten kan verdelen.
Bij ‘Ontdek je woonplaats’ is het de bedoeling om te raden om welke woonplaats het gaat.
Bijvoorbeeld:
duwuaSeo

=

Suawoude

De beginletter van elke woonplaats is vet gemarkeerd. De woonplaatsen liggen in de provincie
Friesland. De woonplaatsen staan zowel in het Fries als in het Nederlands vermeld.
Bij ‘Ontdek je plaatsnaam’ is het de bedoeling om te raden welke plaatsnaam op de
stippellijnen moet komen.
De oplossing kan worden ingeleverd voor vrijdag 27 maart 2015 in de bestemmende
brievenbus van de dorpskrant in de Suderfinne.
Ook kunnen de antwoorden worden ingeleverd via de mail.
Mail: ontdekjeplekjesuwald@gmail.com
Ik wens jullie allen heel veel succes en ontdek je Plekje!

Met vriendelijke groet,
Matthé Kooi

‘’ Ontdek je Plaatsnaam ‘’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar ik hoor liever een ……
Er zijn veel wegen die naar Rome ……
Ik vind het gezellig met nonnen te schaken, maar spannender als ik met ……
In de thee zat zoveel suiker; het kon haast niet ……
Omdat het schoolhoofd een echte socialist was, sprak mijn vader altijd over die ……
Toen de man met hartklachten een diepe kuil groef zei mijn buurman: “Pas op dat je je
eigen graf niet ……”
Ik probeerde de kromme haak terug te buigen, doch hij brak af; jammer ik had hem ……
Monniken bidden, ridders vechten. Daarom is het dan ook veiliger in een monnikenkapel
dan in een ……
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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld

1

4

1.
2.
3.
4.
5.

2

3

5

6

ewmEgurin
wismdeKr
uokwreMml
greteadSg
dLxueouw

6.
7.
8.
9.
10.
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Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel
Feanhústerpaad 12
9263 RN GARYP
Tel.: 0511-521098
E-mail: fmdt@hetnet.nl

PERSBERICHT

9e Federatiefestival op 31 januari 2015 in ‘It Geahûs’ te Garyp
Zaterdag 31 januari 2015 was er in It Geahûs in Garyp een federatiefestival. Dit festival werd
georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel
voor de aangesloten verenigingen. Het festival is bedoeld voor alle bij de federatie aangesloten
verenigingen.
Ook dit jaar waren de verenigingen weer goed vertegenwoordigd. Van de veertien mogelijke
deelnemers namen er dertien muziekkorpsen deel aan het federatiefestival. De korpsen waren
Apollo Burgum, Bernlef Noardburgum, De Bazuin A, B en C Oentsjerk, Gearwurkingskorps De
Eendracht Sumar/Excelsior Ryptsjerk, De Lofstem Sumar, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma
B, Looft den Heer Garyp A, Looft den Heer Garyp B en Speelt Wel Suwâld. Alleen de
drumband van Burgum heeft afgezien van deelname. Dit betekende dat er zo’n vierhonderd
muzikanten aan het federatiefestival hebben deelgenomen. De deelnemende korpsen is
verzocht lichte, vrolijke en in het gehoor liggende muziek te spelen. Hier was zeer goed gehoor
aangegeven. Van hun optreden ontvingen de deelnemers een schriftelijk positief kritisch
juryverslag van de heer Sjoerd de Boer. Hij was zeer ingenomen met de kwaliteit van de
korpsen in Tytsjerksteradiel en heeft met genoegen naar de korpsen geluisterd en genoten en
voor hen geschreven. Aangezien de heer De Boer vorig jaar ook de deelnemers heeft
gejureerd kon hij her en der muzikale groei bij de korpsen ontdekken. Na afloop van het
federatiefestival was de heer De Boer nog in de foyer van It Geahûs aanwezig om te dienen als
klankbord voor de verenigingen die met hem over de inhoud van het verslag van mening wilden
wisselen.
Voor vele leden van de korpsen was het een mooie gelegenheid om collega muzikanten uit de
regio te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen over de muziek. Hier is ook goed
gebruik van gemaakt. Kenmerken voor dit federatiefestival is de sfeer van herkenning, op een
ontspannen manier musiceren en vriendschappelijkheid. Het bestuur van de federatie ontving
diverse complimenten van zowel muzikanten als toehorend publiek. Dit geeft het bestuur voor
het volgende jaar goede moed om met muzikaal plezier en enthousiasme wederom een festival
te organiseren. Dit zal zijn op zaterdag 30 januari 2016.
De organisatie ziet terug op een zeer geslaagd federatiefestival.
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Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel

Willem Kingma winnaar 41e FMDT Solistenconcours
Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 41ste keer het solistenconcours
georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel.
De beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles.
Dit betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend
op basis van het zogeheten 100-puntensysteem.
Acht verenigingen van de elf bij de federatie aangesloten verenigingen waren ditmaal
vertegenwoordigd. Het betreft Apollo Burgum, De Bazuin Oenkerk, Bernlef Noardburgum,
Hallelujah Burgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar, Looft den Heer Garyp en
Speelt Wel Suwâld.
De 24 deelnemende solisten, duo’s, trio en kwartetten werden door de heer Durk Lautenbach
gejureerd. Bert Liefers begeleidde bijna alle deelnemers op de piano.
Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de
deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om door
de zenuwen heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook
wel blijkt uit de uitslagen..
Winnaar in de jeugddivisie werd het Amarins Stielstra met 84 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 5e divisie werd Andrea Elzinga met 83 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 4e divisie werd Familie Van der Kooi kwartet met 86 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 3e divisie werd Geanna de Haan met 86 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 2e divisie werd kwartet van De Bazuin met 90 punten, een eerste prijs met lof
van de jury.
Winnaar in de 1e divisie werd Willem Kingma met 91 punten, een eerste prijs met lof van de
jury.
De slagwerkersprijs was voor de jarige Meike de Witte met 82 punten, een eerste prijs.
Daar Willem Kingma deelnemer was met het hoogste aantal punten, kreeg Willem de Bureau
Benedictus Wisselbokaal uitgereikt uit handen van het federatiebestuur.
Alle zeven divisie winnaars mogen op 30 mei 2015 de Federatie van Muziekverenigingen en
Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank fan Fryslân, het provinciale
solistenconcours van de OMF. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich
aanmelden voor deelname aan De Klank fan Fryslân.
Het 42e FMDT solistenconcours is op zaterdag 30 januari 2016 in It Geahûs van Garyp,
naast/tegenover het pand van de hoofdsponsor.

Bij de foto: van
links naar rechts:
Broer van der Wal,
Marja Verbeek,
Jolanda Dijkhuis,
Sygrid Mollema,
Bureau Benedictus
wisselbokaal
winnaar Willem
Kingma, Meike de
Witte, Andrea
Elzinga, Amarins
Stielstra, Fardau
van der Kooi en
Geanna de Haan.
Achter van links naar rechts: Wieger van der Kooi, Taeke van der Kooi en Harm van der Kooi.
Foto is gemaakt door Berend IJtsma.
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Nieuws Muziekvereniging Speelt Wel
Solistenconcours
Op 31 januari jl. organiseerde de Federatie voor
Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel
weer haar jaarlijkse solistenconcours. Dit jaar waren er
maar liefst 5 jeugdige deelnemers uit Suwâld. Berber
Haagsma, Gerlof Prins, Jouke Haagsma, Lidy Boskma
en Jesse Braaksma speelden de sterren van de hemel.
We willen jullie van harte feliciteren met de door jullie
behaalde prijzen. We zijn super trots!
Federatiefestival
Elk jaar wordt er naast een solistenconcours ook het
Federatiefestival georganiseerd. Hier hebben we als
korps aan mee gedaan. Het is een festival met leuke,
vlotte muziek die vooral goed in het gehoor moet liggen.
Wij proberen hier altijd nog een vrolijke noot aan toe te
voegen. Omdat we twee Schotse liedjes speelden kon
natuurlijk de Schotse kilt en de doedelzak niet ontbreken.
De bijgevoegde foto’s zeggen genoeg…..
Muziekvereniging Speelt Wel
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Jan Jochums Visser
Stichting voor kansarme kinderen op de Filippijnen
Rabobank - rekeningnr.: NL83 RABO 0362 7144 44
Beste dorpsgenoten,
Bingo
Vrijdag 13 maart bent u van harte uitgenodigd voor de bingo-avond. We
hopen op een behoorlijke opkomst, want er zijn weer mooie prijzen te
winnen. Een grote opkomst betekent niet alleen meer gezelligheid, maar
ook steun voor de kinderen op de Filippijnen en een bijdrage aan ons
nieuwe project op de campus 'De bouw van een nieuwe kerk'. Voordat het
zover is, dat er gestart kan worden met de bouw, zullen we verschillende
acties gaan voeren om aan de nodige gelden te komen.
40-dagentijd
De eerste actie begint op 18 februari want dan start de 40-dagentijd en deze eindigt op 4 april.
De 40-dagenprojectgroep van de gezamenlijke Protestantse gemeentes van Burgum, Suwâld
en Noardburgum, de Vrije Evangelische Gemeente van Burgum en de Rooms-katholieke Kerk
van Burgum hebben gezamenlijk de bouw van de nieuwe kerk op de Filippijnen als projectdoel
2015 aangenomen. De bijbehorende 40-dagen
kalender en de envelopjes worden in de periode
van 6 tot 17 februari bij u thuisbezorgd en in de
week van 30 maart tot 2 april worden ze weer
opgehaald. Wij hopen dat u allen dit project wilt
steunen.
Rommelmarkt
Op zaterdag 27 april zal er weer een rommelmarkt gehouden worden. De
opbrengst hiervan zal ook besteed worden aan de bouw van de nieuwe
kerk. Mocht u nog spullen hebben, die geschikt zijn voor een tweede leven,
dan houden wij ons warm aanbevolen. Ook ruimen wij graag uw oud ijzer
op. Heeft u nog wat liggen, neem voor zowel de rommelmarktspullen als
het oud ijzer contact op met Johannes van der Heide telefoon 431762 of
Roel Mulder 432923 en zij halen het na overleg bij u vandaan.
Namens het bestuur
Jan Jochums Visser Stichting
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WAT: Nieuwjaarsbijeenkomst Fryske Krite Bodegraven WAAR: Rijngaarde, Bodegraven
WANNEER: Vrijdagavond LEUK? Alleraardigste Friezen die elkaar een goed 2015 wensen,
zingen en snert met roggebrood en spek eten

De Friezen klinken op 'it nije jier'
Vroeger had elke grote plaats in Nederland een eigen Fryske Krite oftewel een Friese
vereniging waar Friezen elkaar konden ontmoeten. Nog altijd bestaat de Fryske Krite in
Bodegraven, waar de Friezen uit het Groene Hart elkaar treffen en hun Fries ophalen.
Hans Dijk van Fier fan Hûs (ver van huis) haalt een kloek boek tevoorschijn waaraan hij
meeschreef. Het gaat over de bestaande en niet meer bestaande Friese verenigingen in
Nederland en daarbuiten. "Toen sinds 1880 de armoede Friesland trof, trokken de Friezen naar
Canada, Amerika, Australië, maar ook naar andere streken binnen Nederland. Ze zochten
elkaar in die vreemde omgeving weer op en zetten de Fryske Kriten op, oftewel Friese
verenigingen."
De Bodegraafse versie daarvan is dus Fier fan Hûs. "De Friezen in Bodegraven en omgeving
kwamen werken in de zuivelfabrieken in deze regio," aldus Dijk. "Straks gaan we naar de film
kijken, maar eerst zingen we een lied," leidt Dijk de bijeenkomst. Hij kruipt achter de piano en
zet de akkoorden in van het Nijjiersliet (Nieuwjaarslied). In fleske bier, in boardtsje snert en
frisdrank bij de rûs, it jier is trije wiken âld, mar 't is noch lang net om. Hiel lekker smakket ús de
wyn; ús hert fielt tige rom. Uw verslaggever zingt uit volle borst mee. Al heeft hij vaak geen idee
van wat hij zingt.
Jan Buruma (48) werd geboren in Leeuwarden, groeide op in Tytsjerk, studeerde in Groningen,
werkt nu in Amsterdam en woont in Woerden. Op uitnodiging van Tinie Broere, bestuurslid van
de Fryske Krite, komt hij eens kijken bij Fier fan Hûs en de zinnen van het Nijjiersliet 2015
hebben voor hem geen geheimen. Ook niet voor Johannes Larooi, die Friese boeken verkoopt.
'Efkes sneupe, âlde goedkeape Fryske boeken', staat op zijn flyer. "Leden leveren oudere
boeken in die ik kan doorverkopen voor één euro. Zo hebben andere leden de mogelijkheid om
Friese boeken goedkoop te lezen."
Die Friese taal is de mooiste die er is, vindt
Jaap Kok. Niet als zijn vrouw Gré laat hij zich
de erwtensoep met roggebrood en spek
goed smaken. Gré zingt overigens op het
Friese koor dat in Bodegraven bij
gelegenheden optreedt. "Ik zal je een
verhaal vertellen," zegt Jaap. Een Japanner
gaf Engelse les in Tokio. Hij besloot ook
Fries te bestuderen en zei dat die Friese taal
nog mooier is dan het Engels!"

Johannes en zijn vrouw Henny Larooi

artikel uit het A.D. van 27-01-2015
ingezonden door Johannes Larooi (oud-Suwâldster,
gewoond op Zuiderend 4, het voormalige postkantoor)
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Home-Start is er voor gezinnen
die tijdelijk ondersteuning kunnen gebruiken.
Home-Start Noordoost Friesland richt zich op ouders van jonge kinderen die wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Home-Start biedt opvoedingsondersteuning,
praktische hulp en vriendschap aan gezinnen waarvan het jongste kind niet ouder is dan
zes jaar. Deze steun wordt geboden door getrainde vrijwilligers die ervaring hebben met
opvoeden van (eigen) kinderen.
Een vrijwilliger biedt een luisterend oor, helpt bij het organiseren van activiteiten en ondersteunt
bij de opvoeding. Vrijwilligers weten als geen ander hoe steunend het kan zijn als iemand tijd
en aandacht voor je heeft en waar je je zorgen mee kunt delen. Deze ervaren moeders kunnen
zich goed inleven in jouw situatie, aangezien ze momenten van onzekerheid vaak herkennen.
Zij bieden hulp zonder voorwaarden en er wordt geen ongevraagde informatie doorgespeeld
naar andere instanties. Als gezin geef je zelf aan waarvoor je hulp nodig hebt, jouw vragen
staan centraal. Als ouder hou je dus de regie in handen. Vrijwilligers laten door eigen
voorbeeldgedrag zien hoe patronen doorbroken kunnen worden. Een vrijwilliger komt
doorgaans een keer per week een dagdeel bij je thuis om samen met jou te helpen bij de
verzorging van de kinderen of activiteiten te ondernemen. Samen boodschappen doen behoort
ook tot de mogelijkheden als je als (alleenstaande) ouder moeite hebt om dat te organiseren.
Een vrijwilliger kan je ook helpen om meer sociale contacten te krijgen in je dorp. Home-Start
focust op de dingen die goed gaan, zodat je weer meer zelfvertrouwen krijgt en het op termijn
weer alleen aan kunt. De begeleiding kan een half jaar tot 1½ jaar ingezet worden.
Home-Start wordt aangeboden in 5 gemeenten in Noordoost Friesland, waaronder de
gemeente Tytsjerksteradiel. In elke gemeente zijn vrijwilligers ingeschreven die de basistraining
hebben gevolgd en een Verklaring Omtrent Gedrag hebben overlegd, waarna zij gezinnen
kunnen begeleiden. Vrijwilligers doen dat, omdat ze zich betrokken voelen bij ouders en
kinderen, waarvoor ze graag iets willen betekenen. Ze doen dat kosteloos.
Juist in deze periode van opgroeiende kinderen, is het belangrijk om goede ondersteuning te
geven aan ouders. Dit kan voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige,
langdurige problemen. Iedere ouder heeft soms te maken met deze gevoelens van twijfel.
Soms ben je al geholpen als er iemand tijd voor je heeft om je ervaringen aan te horen. Hulp
vragen is daarbij het beste wat je jezelf en je gezin kunt geven. Home-Start wil ouders
ondersteunen in hun ontwikkeling tot positieve en zelfverzekerde opvoeders. Investeren in
jonge gezinnen bevordert een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen. Soms wordt
gedurende het proces duidelijk, dat er meer of andere hulp nodig is. In overleg met het gezin
zal er gekeken worden waar die hulp gehaald kan worden.
Belangstelling om vrijwilliger te worden?
Na aanmelding volgt een kennismakinggesprek waarin gekeken wordt of Home-Start
bij je past.
Daarna volgt u een basistraining van 5 ochtenden en na afronding een certificaat.
Er dient een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd te worden (gratis).
Reiskosten worden vergoed.
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u wel vrijwilliger worden?
Neem voor meer informatie contact op met:
Els Spaanstra, Coördinator Home-Start NOF
Telefoon 06 35 11 38 52
Mail
home-start.nof@humanitas.nl
Website www.home-start.nl
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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: (8.00 - 17.00 uur)
Talsma / Folkeringa
0511 - 461320
Hamstra / De Ronde
0511 - 462269
Van Kampen / Van Keulen
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: (8.00 - 17.00 uur)
Dr. M.A.J. Diephuis
0511 - 476666
Bezoekadres
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
tel: 0511 - 432504 / 06 - 40606612
Sarissa Schoppert (reservebode)
tel: 06 - 44358110
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
FEBREWARIS:
12. Yoga / Muzykferiening / Bridge / Sport
13/14/15. Útfiering 'Kom mar op!'
16. Toanielferiening / Bridgecursus
17. Biljertklub / Dam- en skaakklub
18. Bridgecursus / Shantykoar
19. Yoga / Muzykferiening / Bridge / Sport
20/21/22. Útfiering 'Kom mar op!'
23. Bridgecursus
24 Biljertklub / Dam- en skaakklub
25. Bridgecursus / Shantykoar
26. Muzykferiening / Bridge / Sport

MAART:
2.
3.
4.
5.
7.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.

Gearkomsten fan:
Wyldbehear / Suderfinnebestjoer / Doarpsbelangen
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Bridgecursus / Shantykoar
Yoga / Muzykferiening / Bridge / Sport
Motorfreonen Suwâld
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Bridgecursus / Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Yoga / Muzykferiening / Bridge / Sport
Bingo Jan Jochums Visser Stichting
Gearkomste frijwilligers Kiosk-Pont
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Yoga / Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste begraffenisferiening / Dûnsjûn
Gearkomste frijwilligers Skippers-Pont
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar

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