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Nou wilde ik zo graag in de tuin dit stukje schrijven.
Wij hebben een handig 'doorzendapparaatje'
waardoor we ook buten kunnen computeren, dus
dat was het probleem niet. Maar ik had me net
geïnstalleerd met laptop en koffie op een plekje
waar het niet waaide, toen het begon te regenen.
En daar houdt een laptopje niet van. Dus toch maar
naar binnen.
Er zijn plannen om in een soort coöperatie-vorm
glasvezelkabels aan te leggen in onze contreien,
zodat we ook in het buitengebied probleemloos
internet kunnen gebruiken. Dorpsbelangen lijkt het
een goed idee te vinden. Persoonlijk moet ik er nog
wel over nadenken; de kosten voor een aansluiting
hier in 'it Fjild' zijn behoorlijk!
Er staan ook allemaal herstraat-activiteiten op de
planning in en om Suwâld. Dit zal het lastig maken
om 'buiten het dorp' te komen.
Speelt Wel houdt de mooie gewoonte in ere om een
afsluitend seizoen concert in de buitenlucht te
geven.
In deze Mei Inoar ook nieuws over de zandput
"LangeMaer" aan de Monnikenweg. Zoals we
allemaal konden zien zijn ze daar druk bezig
geweest en het is ook nog niet helemaal klaar,
maar de veranderingen zijn duidelijk zichtbaar.
We hebben ook een uitnodiging voor een concert
van Elizabeth Kooy, een heerlijke puzzel van
Matthé, en wederom een interessant stuk van
Eibert over de Noardseekultuer.
Nou, beste mensen, dit is dan tevens de Mei Inoar
voor de vakantie.
In september zijn we er weer. Een fijne vakantie
buiten toegewenst!
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is
op tongersdei 3 septimber 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.

-3-

-4-

De Centrale As
De Centrale As organiseerde een bijpraat
sessie voor de dorpsbelangen. Namens ons
dorpsbelang waren Klaas Hoogstra en Auke
Cnossen aanwezig.
Vragen van ons kant: Moeten we ook omrijden
tijdens de werkzaamheden bij de Hillamaweg.
De nieuwe aansluiting van de Geastmabuoren
naar Burgum, hoe ziet dat er straks uit als het klaar
is?
De eerste drie kwartier hebben we met Bert Boersma secretaris gebiedsontwikkelingscommissie en Margeretha Damstra van de provincie Fryslân gesproken over de ontwikkeling
van het gebied rondom de Centrale As. Er is indertijd afgesproken om niet alleen maar een weg
aan te leggen maar ook het gebied eromheen te ontwikkelen. Je kunt dan denken aan landruil,
natuurcompensatie, fiets/wandelpaden etc. Er is daar een geld bedrag voor gereserveerd. Nu is
er is nu 17.3 miljoen extra beschikbaar. Alles opgeteld willen ze voor de gebiedsontwikkeling
ongeveer 100 miljoen euro uitgeven, dit geld is nog niet allemaal bij elkaar.
Daarna hebben we nog gesproken met Ben Boersma en Anita Hanemaaijer. Anita doet de
communicatie en Ben is omgevingsmanager.
Als de Centrale As klaar is dan worden er ook festiviteiten gehouden, hier krijgen we later nog
meer informatie over.
Binnenkort komt er bij weg bij de Hillamaweg ook een omleiding. Als je vanuit Suwâld komt dan
is het links, er ligt al asfalt. De omleiding is niet meer dan een paar 100 meter.
Namens het dorpsbelang,
Auke Cnossen

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
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Groot onderhoud asfaltwegen Tytsjerksteradiel 2015
In de maand juni vindt het jaarlijks groot onderhoud aan de asfaltwegen in de gemeente
Tytsjerksteradiel plaats. Aannemer BAM Infra voert de werkzaamheden uit. Aanwonenden
worden door de aannemer op de hoogte gebracht. Tijdens de werkzaamheden worden
omleidingen door middel van borden aangegeven.
Meer informatie over werkzaamheden vindt u op de website van gemeente Tytsjerksteradiel
www.t-diel.nl
Dorp
Burgum

Straatnaam
Mr. W.M. Oppedijk
van Veenweg

Gytsjerk

Reade Hoas

Hurdegaryp
Noardburgum

Zomerweg
Rijksstraatweg (nz)
parallelweg

Aldtsjerk

Van Sminiaweg

Suwâld
Wyns

Rengersweg
Noorderend (richting
Tytsjerk)
Wyns

Locatie
Ymkersstrjitte - De
Kastanje

Planning uitvoering
15 t/m 26 juni

23 juni
Suwaldsterdyk –
Langelaan
(richting Burgum)

18 juni, 25 juni

huisnr. 5 - nr. 13
Jonkerspaad Rengersweg
Van Sminiaweg Marwei

15 t/m 26 juni

De Warren - Suderein
Wyns Binnenkom

15 t/m 26 juni
15 t/m 26 juni

15 t/m 26 juni
15 t/m 26 juni

Binnenkort word ook het Noorderend vanaf het dorpshuis richting de Warren opnieuw herstraat.

Herstraten Noorderend Suwâld
Op maandag 15 juni start de gemeente met het herstraten van het Noorderend in Suwâld. Het
herstraten van het Noorderend maakt onderdeel uit van het regulier onderhoud aan het
straatwerk van de gemeente en staat dus los van de werkzaamheden rondom de Centrale As.
Omleiding
De werkzaamheden gaan naar verwachting 17 weken duren in verband met de lengte van de
straat. Door middel van borden wordt een omleiding aangegeven. De omleiding is ook op het
kaartje hieronder te zien. Tijdens de bouwvak van 20 juli tot en met 7 augustus 2015 is het wel
mogelijk om via een platenbaan over deze weg te rijden.
Werkzaamheden
Het werk wordt in twee fases uitgevoerd. Allereerst wordt de straat van het dorp, vanaf het bord
‘bebouwde kom’ tot de Daniël Bouweswei herstraat. Als dat is afgerond wordt de straat vanaf
de Daniël Bouweswei tot de inrit Hoekstra Suwâld herstraat. Om te voorkomen dat de weg na
korte tijd weer gaat verzakken, wordt er puinfundering onder de weg aangebracht. Daarmee
wordt de ondergrond verstevigd en wordt de kans op verzakking van het wegdek verkleind. Het
laatste deel van de straat wordt volgend jaar herstraat.
Hulpdiensten
Alle hulpdiensten zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden. Zij zijn dan ook op de hoogte
van de omleidingsroutes die zij kunnen gebruiken tijdens een noodsituatie.
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Internet

Zo langzamerhand lijk je wel niet meer zonder te kunnen. In de loop van der jaren zijn er steeds
meer internet toepassingen bij gekomen. Toepassingen zoals; films, muziek, telefoon, tv,
boekhoudprogramma’s, besturing van de cv in je huis, Cloud School en waarschijnlijk nog wel
meer.
Al deze verschillende toepassingen eisen steeds meer internetsnelheid. De snelheid wordt
meestal uitgedrukt in bit per seconde.
Een gangbare snelheid was 10 jaar geleden nog 1 Mbit per sec. Tegenwoordig zijn snelheden
van 30 Mbit per sec. al normaal.
De verwachte snelheid over 5 jaar in 2020 ligt op 200 Mbps.
Deze snelheidsverhoging zullen op sommige plekken in Nederland voor problemen gaan
zorgen.
Je hebt in Nederland glasvezel, kabel (coax) en de normale
koperen telefoonkabel (dsl).
Bij glasvezel zijn nu snelheden mogelijk van 1000 Mbps
oftewel 1Gbps !
Bij coaxkabel is nu maximaal 200 Mbps mogelijk en bij de
koperen kabel (dsl) is max. 20 Mbps mogelijk.
De mensen met glasvezel of kabel hebben dus (nog) geen
problemen. Het probleem zit bij de gewone telefoonkabel.
Op plekken met weinig aansluitingen (buitengebied) wordt nog steeds de gewone telefoonkabel
gebruikt. Het is hier voor kabelbedrijven niet rendabel om kabel/glasvezel te leggen.
Zit je in de buurt bij een telefooncentrale (de gemeente Tytsjerksteradiel heeft er 14 stuks), dan
zal je nog aardig in de buurt van de 20 Mbps zitten, maar zit je er 4 km van af dan is de
snelheid al afgenomen naar 2 Mbps. Deze snelheid ligt in de praktijk vaak nog lager, omdat de
hoeveelheid gebruikers op het internet op dezelfde kabel
ook nog invloed heeft op de snelheid. Gemeten snelheden
ver onder de 1 Mbps zijn geen uitzondering. In de meeste
gevallen valt er nog wel te leven met deze snelheden. Je
moet vaak wat langer wachten en in sommige gevallen
zitten de gebruikers ‘s morgens vroeg te internetten, omdat
het dan nog lekker rustig is.
De komende jaren echter wordt de achterstand in het
buitengebied steeds groter. Het niet meer fatsoenlijk kunnen internetten wordt dan
werkelijkheid!
De overheid erkend dit probleem en ondersteund initiatieven om het internet in het
buitengebied sneller te krijgen.
Provincie Fryslân heeft een project opgestart; www.breedbandfriesland.nl.
Hier worden initiatieven ondersteund van burgers/bedrijven om sneller internet
te krijgen.
Wanneer je bijvoorbeeld een groep van 160 aansluitingen in een gebied bereid
vindt voor sneller internet, dan kun je een soort van bedrijfsplan gaan maken.
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Vaartijden Zonnepont 2015

Van 29 mei t/m 13 september
alle dagen
Van 14 t/m 27 september

10.00 - 18.00 uur

vrijdag, zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur
Tarief
:
12-rittenkaart :
Seizoenkaart :

€ 1,00 p.p.
€ 10,00
€ 30,00

Groepen kunnen op afspraak ook buiten de reguliere
vaartijden overgezet worden.
Voor informatie: 0511 - 431990
Storingen andere pont(en) doorgeven: 06 - 47571586
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Je gaat dan voor die groep bepalen wat de beste technieken zijn om de snelheid omhoog te
krijgen en wat daarvan de kosten zijn. Zijn de potentiële klanten dan ook bereid om er
vervolgens een x bedrag voor te betalen? E.e.a. hangt dan af van de subsidie en keuzevrijheid
van de provider, waardoor je abonnementskosten kunt verlagen.
Is het een keuze tussen geen internet of wel internet? En als je voor internet kiest, wat heb je er
dan voor over?
De overweging kan ook zijn: nu wat extra investeren en het op het maandelijkse internet
abonnement besparen.
In Friesland zijn d.m.v. burgerinitiatieven al een aantal projecten opgestart van glasvezel
aanleg. Dit zijn dorpen zoals Lytsewierrum, Rien, Itens, Hinnaard en Hidaard. Zij zijn of worden
nu aangesloten op het supersnelle glasvezelnetwerk. Ook in Surhuisterveen wordt een
gedeelte van het bedrijventerrein aangesloten op glasvezel.
In onze gemeente zijn Wijns en Bartlehiem ook bezig om te
inventariseren wat de mogelijkheden daar zijn voor sneller
internet.
Als dorpsbelang zien wij ook het belang in van snel internet en
ondersteunen ook van harte alle initiatieven om het internet
hier sneller te krijgen!
Namens het Dorpsbelang,
Auke Cnossen

Snel internet, avond is georganiseerd door de gemeente
Tytsjerksteradiel
Locatie:
De Pleats, Burgum
Aanwezig namens het dorpsbelang: Klaas Hulder en Auke
1e inleider Houkje Rypstra van gemeente. Onze gemeente heeft veel witte vlekken die voor
kabelbedrijven niet interessant genoeg zijn om te bekabelen.
Er zijn nu 6 projecten bezig van vraagbundeling in 2014 is hiervoor een subsidiebedrag
beschikbaar gesteld per aansluiting. De provincie doet dit samen met breedband Friesland.nl
Roelof de Boer van op Glas en Romke vd Wal van LTO Tytsjerksteradiel houden ook een
inleiding. LTO staat ook pal achter beter internet in het buitengebied.
De situatie nu is, dat er verschillende dorpen coaxkabel is en het buitengebied heeft internet via
de KPN kabel. Over de gemeente verspreid zijn er 14 KPN centrales, des te verder van een
centrale, des te trager de snelheid. In de dorpen is er nu nog wel genoeg snelheid, maar dat
kan in de toekomst ook wel eens ontoereikend zijn.
Oplossingen ?
Liander stroomkabel ? technisch (nog) niet mogelijk
4g zendmasten ? waarschijnlijk duurder, 3 g is ook al duurder bij continu online
Oplossing is glasvezel aanleggen
Business case maken;
Hoe meer aansluitingen, des te rendabeler het wordt. 160 aansluitingen, mogelijkheid om te
combineren met andere dorpen i.v.m. toekenning subsidie.
Zijn er veel obstakels in het aan te leggen traject ? bomen, gestuurde boringen ?
Kosten van een aansluiting in het buitengebied is ongeveer 3500 euro en in het dorp 700 euro
Breedbandfonds; 50 % financiering met lage renten van 2% looptijd van 20-25 jaar.
Er is een aansluit-subsidie van 500 euro per aansluiting
Van de afgeronde projecten doen van de 100 aansluitingen 70% mee
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Hou jij je mond maar even.
Ik had geen stem. Het enige wat eruit kwam was een hees gefluister, als van zo’n ‘hippe’
studentenmeid na hevig feesten. Waarschijnlijk bij mij het gevolg van een verwaarloosde
verkoudheid, lekker hard bezig met werk in combinatie met thuis flink klussen. En niet te
vergeten: het akelige weer. Als het eens een dag mooi en lekker warm is, slaat dat pijlsnel om
in weer die kou. Daar word je ziek van.
Wie het wel eens heeft meegemaakt, zal het beamen: het is heel raar
om niet gewoon te kunnen praten. Ook in dit geval ervaar je wat je mist
als één van die vanzelfsprekende processen in je lijf niet functioneert.
Tegen de hond zeggen : “Ga eens even opzij” lukte niet, steeds weer
tot mijn verrassing, omdat je de neiging hebt de kwaal te vergeten als je
het aangetaste lichaamsdeel niet gebruikt. Maar ook in het sociale
leven gebeurden er gekke dingen; mensen gingen opeens tegen
manlief praten in plaats van tegen mij. Het leek alsof ik met mijn stem
ook mijn volwaardig lidmaatschap van de mensheid kwijt was.
Ook mijn omgeving had er last van: memke moest mijn dagelijkse
telefoontjes missen (mijn pogingen om me verstaanbaar te maken via
de telefoonlijn liepen stuk op haar slechte oortjes) Ook de zussen
ontbeerden het regelmatig overleg via dit medium. Gelukkig is er SMS en WhattsApp, maar
toch haalt dat het niet bij ‘even bijkletsen’. En de uithuizige kinderen bleven verstoken van een
powertalk van mama. Manlief vond het eerst wel grappig; nu kon hij alles zeggen zonder
gecorrigeerd te worden ( mijn boze ogen werden even uit zijn blikveld geweerd) maar dag drie
naast een wel zeer zwijgzame partner kwam die stilte hem de keel uit. Want het kost wel veel
energie en tijd, steeds op die ander letten of diegene niet iets wil duidelijk maken.
Nou zult u zeggen: jij kunt toch gebarentaal? Gebruik dat dan!
Ik kan daarmee inderdaad uitstekend uit de voeten (handen zou toepasselijker zijn in dit geval;) maar communicatie vereist dat beide
gesprekspartners dezelfde taal gebruiken. En ik liep
er nu tegenaan hoe weinig mensen gebaren
begrijpen. Wat overigens mijn kruistocht voor
‘Gebaren voor iedereen’ alleen maar versterkte. O,
wat voelde ik mij weer eens solidair met de doven!
Gelukkig deden mijn oren het nog (zij het, door
ontstekingen, gebrekkig) dus dat stukje kwam niet
overeen met hun situatie, maar wel het niet
begrepen worden. Dove mensen krijgen op school
lang en intensief logopedische training om woorden
goed uit te spreken, maar door hun auditieve
beperking kunnen ze hun eigen geluid niet reguleren. Het gevolg is, dat veel horenden de stem
van vroegdoven niet kunnen verstaan. Terwijl de meeste mensen met gehoorverlies goed
kunnen spraakafzien, dus het begrip komt dan van één kant. Precies mijn toestand: ik kon alles
volgen wat anderen zeiden, maar mijn uitingen werden niet begrepen. Dat veroorzaakt best een
eenzaam gevoel.
Overigens gaf het ook wel stof tot praten (van hun kant, zoals u begrijpt): na mijn gefluisterde
verklaring kwamen de verhalen over zelf tot stomheid veroordeelde periodes en de handen-envoeten-communicatie-in-het-buitenland mooi los. Waar ik niet blij van werd, was het relaas van
een toehoorder die vertelde over langdurige heesheid en keelkanker. Dank u, daar word je
beter van.
Gelukkig bleken sommige mensen talent te hebben voor het vertalen van mijn
gezichtsuitdrukkingen. Mijn mimiek is aardig levendig; een combinatie van aanleg en
beroepsdeformatie. Het was leuk en een openbaring om te merken, dat de kaasboer op de
markt mijn blikken uitstekend interpreteerde. Een pleistertje op de wonde, zoals ze zeggen.
Ik neem deze ervaringen mee in mijn werk en leven: iedereen wil verstaan worden. “Praat
Nederlands met me”, die leuke hit van Kenny B, kun je uitleggen als: “Communiceer met mij in
mijn taal”. En dat is soms gebarentaal. Met of zonder stem.
Anke-Bonny
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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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I'm a person too...
Op 25 juli komt oud-Suwâldster Elizabeth Kooy naar Suwâld om
een zomermiddagconcert te geven. Zij doet dit samen met pianiste Lies Braakman.
De titel van dit concert is 'I'm a person too... liederen en pianowerken over kinderen'.
De muziek is van Bernstein, Debussy, Poulenc en Ravel en er zijn liederen op teksten van
Annie M.G. Schmidt.
Sommige muziekstukken zijn erg grappig, zoals 'I Hate Music' van
Bernstein. In dit werk maakt het publiek kennis met de 10-jarige Barbara.
Zij stelt kritische vragen zoals: 'Waar komen kinderen eigenlijk vandaan' en
ze legt uit waarom ze een hekel heeft aan muziek (maar zingen heerlijk
vindt). Dramatiek komt ook aan bod, zoals bij de 'pavane voor een
overleden prinsesje' van Ravel.
Elizabeth Kooy en Lies Braakman zijn allebei afgestudeerd aan het Prins
Claus Conservatorium te Groningen.
Lies Braakman studeerde daarna verder in Londen. Elizabeth Kooy werkte
onder andere samen met Hoite Pruiksma en speelde de rol van de Roos en
de Prinses in de straatopera De IJsvorstin, uitgevoerd in 2014 door Tryater.
Het concert begint om 16:00 uur en vindt plaats in de boerderij op
Zuiderend 31.
Het duurt een uur. Halverwege is er een pauze met koffie, thee en
limonade.
De entree is gratis, maar na afloop kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Kinderen zijn op dit concert ook van harte welkom.
Voor uitleg over het programma, neem de tablet, iPad of smartphone mee!

It is stjerrend wier, heite
Dit is de titel fan it nije boek fan Jansjet de Vries-van der Werff fan
‘e Lytse Geast. Jansjet, dy’t ek it boek “De geast fan de Lytse
Geast” skreaun hat, hat yn dit nije boek in protte wierbarde
ferhalen optekene fan minsken út alle hoeken fan Fryslân wei.
De lêzer fynt in grut ferskaat oan ferhalen, fan grappich oant
earnstich.
Bygelyks: bernefertier, fakânsjeferhalen, famyljeferhalen, ferhalen oer de moaie âlde tiid en de
Twadde Wrâldoarloch. Sa is it in echt mienskipsboek wurden.
Har dochter Truus hat de biografy “Everything came to me” skreaun oer har skoanmem, Rachel
Faltin-Székely, de mem fan “Alpenfries” Rob du Jardin. Se makke as Joads famke yn
Roemenië de Twadde Wrâldoarloch mei en dêrnei it kommunisme.
De presintaasje fan de boeken wie op sneon 2 maaie 2015.
Beide boeken binne útjûn yn eigen behear. Inl. tel. 0511 431670 of www.truusdevries.nl
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DE NOARDSEEKULTUER
Omdat ús skiednis foaral boud is op âlde grykske en romeinske boarnen, en earst folle letter ek
wer op ferhalen fan roomske hilligen, dêrom is der fan de skiednis fan de lannen bûten it
Romeinske ryk, oan’t de komst fan it roomske kristendom ta, mar sa’n bytsje bekend, en ek dat
bytsje wurdt hast nea neamd.
Sawol de romeinen as de roomske tsjerke en de dêrtroch belearde bestjoerders achten har sels
allinne belangryk as hja oantoane koenen dat hja ôfstamden fan minsken út de beskaafde
wrâld fan de âlde grykske, en middeneasterske kulturen. Dêrom bewearden de romeinen dat
hja ôfstamden fan de minsken dy’t út Troje ferdreaun wienen, en lieten ús âlde skiedskriuwers
de earste germanen, Friso, Saxo en Bruno, yn de tiid fan Alexander de “grutte” út India komme.
Net út de Noardsee!
En dochs binne dy westeuropeeske minsken en harren kultuer hiel oars as dy fan de âlde
griken, romeinen, of joaden. Der moat dus ek in grutte eigen ynbring west hawwe.
Noardsee kultuer
Dat hiele gebiet om de Noardsee hinne mei ynbegryp fan Skotlân en Ierlân en in grut stik fan
Dutslân by de revieren lâns, en de lannen om de Eastsee hinne, allegear lannen bewenne troch
minsken dy’t ôfstammelingen wienen fan de minsken dy’t ienris de noardseeflakte bewennen
en dy’t net troch de romeinen beset west hienen, foarmen in eigen sterk ferwante kultuer, al
wienen der fansels wol pleatslike ferskillen. Der binne guon dy’t fan sa’n Noardsee kultuer neat
witte wolle, mar der binne bewizen genôch. Sa as:
Sagen, lieten, leginden
Yn it libbensferhaal fan Liudger komt de skald Bernlef
foar, fan wa’t ferteld wurdt dat hy de heltedieden fan de
foarfaars plichte te besjongen.
Dichtsjen en sjongen heart by kultuer, en yn lieten dy’t ús
derfan oerlevere binne fernimme jo dat hja faak hast it
hiele gebiet beslagge. De minsken seagen dat dus
blykber as harren wrâld.
Yn de Beowulf, dat spilet yn Denemarken en Sweden,
komt in skald foar, dy’t in liet foardraacht dat de striid yn
de Finsburch beskriuwt. Yn de ‘widsith’ wurdt Fin
Folcwalding neamd as kening fan de Friezen. It spilet yn
wat no Winaam neamd wurdt (fan Finwaldahiem) en
opgravings hawwe oantoand dat dat it wenplak fan in
kening west hat.
Gudrun
Kening Naef fan Denemarken kaam mei syn liifwacht (housekarls) op besite by kening Fin, dy’t
mei syn suster Hildeburch troud wie. Naef wie in ûngemaklik man, dy’t mei elk spul hie. It
ferhaal fertelt it drama dat folget as kening Naef yn striid mei it gastrjocht rúzje makket en in
soan en in omkesizzer fan Fin deaslacht en dernei sels deaslein wurdt. En dan giet it foaral oer
de morele striid fan Hengest, de oanfierder fan Naef syn liifwacht, tusken syn eed fan trou oan
syn master Naef, en syn gastplicht oan kening Fin. Hy moat syn hear wreke, mar kin dat as
gast net meitsje. Kening Fin biedt him oan om mei syn mannen by him te bliuwen, en Hengest
en syn mannen swarre trou oan kening Fin. Mar der ûntstiet skeel mei de âlde liifwacht.
Hengest en syn mannen wurde yn de seal belegere en warre har sa goed, dan de Friezen
ferslein wurde, kening Fin wurdt deade, en syn frou Hildeburch mei fierd nei Denemarken.
Hengest is letter yn tsjinst fan de kening yn Kent. Yn de sagen giet it hiel faak oer dit soart
morele striidfragen.
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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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Yn De Gudrun sage wurdt sein dat it ryk fan
kening Hegel rikte fan Frieslân oan’t
Denemarken en fan de Noardseekusten oan’t de
Eastsee. En it beslút mei in fredestifting wer by
houliken sletten wurde tusken ferskate
keningshûzen fan Ierlân oan’t Iislân
En it Nibelungenliet begjint mei: Der wie ris yn
de nederlannen....;wermei it kustgebiet fan de
Noardsee bedoeld wurdt.

Winaam

Keunst
It wie net sa dat de minsken hjirre allegear
earme ûngelokkige achterbleaune stumpers
wienen.De opgravings fertelle in hiel oar ferhaal.
Ek al yn it begjin fan de jiertelling wie hjir in drok
hannelsferkear en skipfeart, sawol mei de
lannen om de Noardsee hinne as mei it
romeinske ryk, it midden easten, en de lannen om de
Eastsee hinne.
De Noardsee foarme foar harren gjin skieding, mar foaral
in goede ferbining. De skippen waarden grutter en
seeweardiger. Der wie in hiel stelsel fan merkplakken, en
havens, “Viken”.
Plaknammen mei Vik letter ferhollanske ta ‘wijk’ fynt men
rûnom by de noardseekust en de revieren lâns.
Ferliking fan byg sieraden lit sjen dat it hjir gjin earmoed
wie, en dat der in protte oerienkomst wie mei de styl fan
fersieringen yn Ierlân,( boek fan Kells), mei Denemarken,
(de Jellingstien), mei Ingelân (Sutton Hoo), en Winaam en
Hegebeintum. En dy sieraden kamen net fan omfierrens,
mar waarden hjir makke.

Sutton Hoo

Godstsjinst
Yn dy lannen hie men fierhinne de selde goaden hân.
Allegearre seagen hja Helgolân as it âlde hillige lân.
En yn dat hiele gebiet, fan Ierlân oan’t Skandinavië kaam
al om 400 nK hinne it kristendom.
Dat blykt út opgravingen, byg. by Easterbeintum, dêr
begjinne ierkristlike begravingen al foar 400 en om 700
hinne binne hja algemien. In foarm fan de lêste ear oan
deaden feroaret men net samar, dêr sit in geaslike
feroaring achter. Yn Súdsweden kamen kristlike
begravingen al fuort nei 200 foar. En Beda seit yn syn
Skiednis fan de Ingelske tsjerke ek dat om 400 hinne de
hiele wrâld kristelik wie. En yn Ierlân en op Iona wienen
ek foar 400 al hiel wat kristenen. Dat wienen yn de eagen
fan Rome fansels ketters, dy telden net mei.
Sa sjogge jim, der binne genôch bewizen dat der in rike
noarseekultuer bestien hat, en dat we lang net alles oan
griken en romeinen te tankjen hawwe, dy wienen doe,
krekt as no yn in bult dingen fan it noarden ôfhinklik.

Letter yn boek fan Kells

De Jelling stien

Eibert

Burgum
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Vragen aan………Lucia Steen
Hoe lang woon je in Suawoude?
Ik denk ongeveer 30 jaar.
Ben je Getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Ik ben getrouwd met Koen Steen. We hebben een zoon, een dochter en een schoonzoon
Stendert, Saskia en Erik
Waar stond de wieg?
Ik ben geboren in Bolsward in een middenstandsgezin. Ik ben het zesde kind van de negen
kinderen die mijn ouders hebben gekregen. Vijf dochters en vier zoons.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de dag invulling?)
Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige in het jeugd FACT team van Verslavingszorg Noord
Nederland VNN. Ik werk ambulant met kinderen tot-en-met 23 jaar die op veel levensgebieden
complexe problematiek hebben. Ik vind dat ik heel uitdagend werk heb, waar ik mij met ziel en
zaligheid voor inzet.
Wat wilde je vroeger worden?
Verpleegkundige. Dus dat is gelukt!!
Wat staat er graag op tafel?
Ik ben dol op proeverijen zowel hartig als zoet. Ik vind het geen probleem om enkele dagen in de
week geen vlees te eten. Ben dol op groente, peulvruchten, pasta’s, stamppotten, vis, rijst etc..
als je het zo leest heel veel eigenlijk. Een glaasje wijn vind ik ook lekker.
Hoe besteed je je vrije dag het liefst
Bootje varen, hardlopen, fietsen, wandelen, creatief bezig zijn, theater, film, gezellig met
familie/vrienden een kop koffie, wijntje drinken of hapje eten.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom?
Ik zou wel meer van de wereld willen zien, andere culturen, gewoont es beleven en genieten van
de prachtige natuur met rijke flora en fauna.
Zomer of winter?
De afwisselingen in de seizoenen kan ik heel erg waarderen. Maar de eerste lentezon en de
warmte van de zon vind ik heerlijk!
Koken of aanschuiven?
Ik vind koken erg leuk en aanschuiven vind ik ook fantastisch.
Zee of Bos?
Zee, de openheid, de herhaling van de zee, het altijd maar doorgaan van het getij. Altijd het
zelfde en toch steeds weer anders. Het strand en de eeuwige wind, schelpen zoeken en “jutten”
op het strand. Ik ga graag naar Vlieland waar we een tenthuisje hebben op camping Stortemelk.
Maar een boswandeling in de herfst vind ik ook prachtig.
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
De dorpskern gezelliger/sfeervoller/fleuriger maken. Bijvoorbeeld mooie straatverlichting/oude
lantaarns, bloembakken.
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Wat moet absoluut niet veranderen!
De bomen langs de weg, klinkers in de straten.
Op je verlanglijstje staat?
Zwemvijver.
Wat zou je doen met een miljoen?
Elk jaar met Koen en de kinderen op wintersport gaan.
Wat is je Levens motto?
Humor en positiviteit
Suawoude is voor mij…..
Het dorp waar op het Noorderend ons huis staat, waar ik heel graag samen met Koen woon en
waar het fijn thuiskomen is.

LUCIA

YOGA
Je bent weer van harte welkom bij de Yoga-meditatie lessen van Akkelien
Ekkers na de zomervakantie.
Donderdag 27 augustus starten we weer met de yoga- meditatie lessen in
de Suderfinne.
Er worden steeds series van 10 lessen aangeboden en de lestijd is van
9.30 tot 10.30 uur. De zachte invoelende yoga-meditatielessen zijn zeer
toegankelijk. Yoga en meditatie ervaring is niet nodig.
Aanmelden of info gaat via het contactformulier op www.yogabewust.nl

Kopieerservice aangeboden!
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!
Formaat:

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

Kosten:

Enkelzijdig: € 0,08 per kopie (80 gr.)
Dubbelzijdig: € 0,12 per kopie

Contactpersoon:

Harry v.d. Meulen, harry.v.d.meulen17@gmail.com

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op zaterdag 4 juli en
zaterdag 5 september weer opgehaald.
wilt u het voor 9.00 uur
gebundeld klaarzetten !!!
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Doe’t ik 14 jier wie bin ik nei twa jier húshâldskoalle oan ‘t wurk gong as wurkster. Mar dat wie
neat foar my. Ik wie sljocht mei lytse poppen en besleat de kreamfersoargingsoplieding te
folgjen op It Hearrenfean. We ha dêr in prachtige tiid hân op it ynternaat Violetta. En ik ha der
nea spyt fan hân dat ik dy kar makke hie; wat in moai wurk. Ik wurd noch altiten lyrysk as ik in
poppe sjoch dy’t krekt berne is!
No kom iksels út in grut gesin. Ús heit en mem, Wieger en Eke, hienen njoggen bern. Dat is de
kroan op ús houlik, sei ús heit altiten en wat wied er grutsk op syn seis dochters en trije
soannen!
Wy wennen earst oan de Symen Halbeswei. Wat ik my noch hiel goed heuge kin fan dy tiid is
dat ús hûs ûntploft is
troch in lek yn it fentyl
fan de gasflesse. Ik wie
in famke fan in jier as
seis. Tseard en Sytske
wienen útfanhûs en der
wienen trije bern thús.
Om't der krekt in lytse
poppe berne wie,
wienen der guon op in
poppeslok.
Ynienen in grutte knal!!!
Alle ruten sprongen der
út. Ús mem hat ús
Anneke mei bernewein
en al troch it rút nei
bûten ta krigen en de
folle jildtas mei jild fan
de klanten dy’t krekt
foar de hiele wike
betelle hienen, hat se
noch gau út de kelder
pakt en ûnder it matraske treaun fan Anneke.
Eltsenien koe krekt op ‘e tiid út it hûske rêden wurde. Foaral heit en mem hienen in protte
brânplakken oprûn, ik hie ek guon en dêrom moasten we nei it Diakonessen-sikehûs yn
Ljouwert. Mem wie troch alle konsternaasje hielendal fergetten dat se it jild noch pakt hie en
om't it jild net fûn waard hat der bewaking by it hûs west oant Eeltsje en Johanna it bedsje
ferskjinnen en de tas boppe wetter kaam!
Der koe in protte by ús thús. Ús mem hâlde wol fan in grapke. Faak kamen der minsken by ús
oer de flier, wy kamen út in waarm nêst. Ús heit en mem ha ús de leafde mei jûn, it omtinken
foar in oar, it begean wêzen mei de swakken, elkoar respekteare en it ferantwudlik wêzen foar
elkoar. Dêrom binne we noch allegearre byelkoar en geane we ien kear yn de twa jier mei
allegearre, dus de hieeeele famylje, in wykein op fakânsje. Dan ha we it hast oer fiifentachtich
man! Hiel bysûnder!
Myn buorjonge Jan siet fan myn 14e ôf al achter my oan en fan ’t
ien kaam it oar. Wy trouden en krigen sels bern en doe wie it wurk
as kreamfersoarchster net mear te kombinearen mei de eigen
húshalding. Wy wennen op in pleats midden yn it doarp op
Tsjerkebuorren 57. Dêr ha ik 25 jier wenne en we hienen dêr
keallen, hokkelingen en skiep.
Doe binne we ferhuze nei Ds. Pelstrjitte 17. Dat hat de moaiste tiid
fan myn libben west tusken al dy leave kijkes!
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Dêr ha we wenne oant 2010 en doe hat ien fan de bern it oernaam en yn 2011 is de skoansoan
ek yn ’e maatskip kaam.
Ik koe spitich genôch net alle kij
meinimme mei de ferhuzing, dus doe ha ik
it ‘deade’ spul mar meinaam en yn de
fitrine set, sadat ik alle dagen noch
genietsje kin fan de prachtige
kowebyldsjes en de ûnderskiedingen!
Ja, in ko is in moai bist! In ko hat ek gjin
kop mar in gesicht. In ko is guodlik en hat
oanlûkingskrêft. Ik hie noch folle mear
kokeguod, mar ha lêsten twa doazen fol
oan de Jan Jochumstifting skonken. Men
kin net alles bewarje.
De measte kij hite fan Hiltsje. De
fokkersline komt noch by de oerbeppe fan
Wieger wei dy’t fan Hiltsje hite. De
bloedline fan de oerbeppe sit der dus noch altiten yn! Ús Wieger wie in jier as alve doe’t er syn
earste reade keal kocht fan Daan van der Meulen. (Wieger wie sljocht op readfee).Om’t syn
tante Ytsje noait ferneamd wie, joech hy it kealtsje de namme Ytsje. No binne der al
seisensantich kij dy’t fan Ytsje hite! Lêsten op memmedei hat syn alderbêste ko in kealtsje
krigen. “Dus mem”, seid er, “dit kealtsje ferneam ik nei mem!” Je begripe tink wol hoe grutsk ik
bin! No we hjir wenje en net mear op de pleats, mei ik graach wat op ús terras dwaande wêze
mei de blompotten. Der steane no ienentweintich te wachtsjen op de sinne. Ik genietsje fan al
ús beppesizzers, ik doch frijwilligerswurk by de pont en ik sit yn de tsjerkeried.
We wenje yn in moai doarp! As de hege hagen yn it doarp no wat faker bysnoeid wurde en de
minne dyk ris flink oanpakt wurdt, dan wurdt ús doarp noch moaier! Der wurdt yn ús doarp in
protte presteard en dat komt èk troch alle frijwilligers dy’t harren tiid ynsette foar it doarp en foar
harren neiste en sy ha wol in plûmke fertsjinne! As ik in winsk dwaan mocht, dan winske ik dat
we allegearre sûn bliuwe meiïnoar en tefreden en dat we elkoar respekteare!
Witte jo al wa’t ik bin?
Myn namme is (sis asjeblyft net fan Tjits):
Tjitske v.d. Meulen – v.d. Kooi.

Uitnodiging
Ter afsluiting van ons muzikale seizoen gaan wij op
zondag 21 juni, vanaf 15.00 uur, een optreden
verzorgen bij de pont van Suwâld.
Ook onze jeugdleden doen mee!
Hierbij willen wij u/jou/jullie van harte uitnodigen.

Muziekvereniging Speelt Wel
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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar 1978
Derde jaargang Nummer 3 Maart )
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Nijs fan 'e Easteuropa groep
De útwikseling mei ús partnergemeente út Neu-Kaliss is pland op D.V. 28, 29
en 30 augustus. Wy ha al berjocht krigen, dat de Dútsers der al nei útsjogge.
As dat hjir ek sa is, is de goede toan al set!
Ús earste oprop oan 'e gemeente is:
I

Wa kin, en wol dizze minsken ûnderdak jaan. De ûnderfining hat ús leard, dat it tige
bemoedigjend en ... gesellich is.
Opjaan kin by Tietsje Wouda tel. 432624.

II

Dan wurdt der ek wer in berop dien op minsken dy't graach bakke meije
(cake, taart, koeke ensafuorthinne).
Opjaan by Doete Groenewoud tel. 432078.
Wol graach trochjaan wat er bakt wurdt. Gastgesinnen - en elk út 'e
gemeente kin meidwaan oan it programma.

PROGRAMMA:
28 augustus freed:
Oankomst yn 'e Suderfinne ± 17.00 ûre? Dit is wolris wat in riedsel; mar hjir gean wy earst mar
fan út.
Tsiisboer V.d. Wal hoopje wy wer te ferwolkommen. Dêr dogge wy ús gasten
tige deugd mei. Wy kofjedrinke meielkoar yn 'e Suderfinne. Dêrnei giet elk mei
syn gastgesin foar waarm iten.
Jûns 20.00 ûre wer yn 'e Suderfinne, foar in noflik byelkoar wêzen mei 'kaffee
und kuchen', en dy 't wol, kin spultsje dwaan. 22.00 ûre wer op hûs oan.
29 augustus sneon:
Moarns frij, middeis 13.00 ûre ride wy by de Suderfinne wei nei:
Birdaard foar besichtiging fan 'e saagmûne en it Ruurd Wiersmahûs. Dêr
nuttigje wy wat.
Lâns in toeristyske rûte ferfolgje wy ús reis, en hoopje oan te kommen, dêr
wer 't in lekker miel foar ús klearstiet.
As wy om ± 19.00 ûre wer thús binne, kinne wy noch efkes bekomme, om dan
20.00 ûre wer yn 'e Suderfinne te wêzen, foar de oertinking fan it ûnderwerp
fan dit wykein:
Genesis 1 : 26 : "De minske is skepen nei Gods byld"
30 augustus snein:
11.00 ûre Gesamelike tsjinst yn tsjerke, wer 't ds. V. Vliet ús foargiet. Dêrnei kofjedrinke en kin
wy genietsje fan wat ús doarpsgenoaten bakt ha.
Middeis tusken 14.00 - 15.00 ûre ôfskie by de Suderfinne.
De programma ûnderdielen wurde foar ús gasten betelle.
Foar de gastgesinnen en doarpsgenoaten freegje wy in eigen bydrage.
Folwoeksenen:
Bêrn oant en mei 10 jier:

€ 15,00
€ 5,00
Jo kinne jo totaal bedrach oermeitsje op:
NL70 RABO 0362 7877 19 t.n.v.:
S.D. Klijnstra Oost-Europa-groep
Dy't betelle hat, is dermei ek opjûn.
Dit wol graach foar 1 augustus.
Wy hoopje op in moai - en weardefol wykein.
De Easteuropagroep.
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Kade weer op veilige hoogte
U hebt het vast wel opgemerkt in de afgelopen weken; de
werkzaamheden bij de zandput “Lange Meer” aan de Monnikenweg. Met het
Wetterskip Fryslân, de gemeente Tytsjerksteradiel en provincie Fryslân heeft
Van Oord de kaden rondom de zandput verstevigd.
Ze voldoen nu weer aan de nieuwste normen en zorgen daarmee
voor uw veiligheid.
In samenspraak met de omwonenden en de beheerder is het terrein ingericht waarbij het open
karakter van het landschap wordt benadrukt. Aan de oostoever is er een stenen golfbreker
aangelegd zodat verdere oeverafslag wordt voorkomen en de rietvegetatie zich beter kan
ontwikkelen. De verzwaarde kade gaat nu over in het aangrenzende weiland van de familie
Tjalma.
Na overleg met de aangrenzende agrariërs blijven de oevers afgesloten voor het publiek.
Enerzijds in verband met uw veiligheid, [er wordt nog zand gewonnen]. Anderzijds om de
gevreesde inloop van ziekten bij het vee tegen te gaan. De afvoer van het zand gaat trouwens
geheel per schip via het water om overlast, door vrachtwagens, te voorkomen.
Bij de Wijde Ee verderop aan de Monnikenweg is dit voorjaar aan de noordwestzijde een
gedeelte van de oever geschikt gemaakt voor de scholekster. Deze vogelsoort kenmerkend
voor een specifieke leefgemeenschap krijgt het steeds moeilijker in ons volle en intensief
gebruikte land. Gelukkig konden we met de vogelwerkgroep een deel van oeverinrichting hierop
afstemmen. De dichtgegroeide grenssloot is opgeschoond en ingericht als plas-dras zone.
Afgelopen jaren werd er steeds vaker illegaal (bouw)afval gedumpt. In 2014 is er meer dan 12
m3 vuil afgevoerd. We verwachten dat dit niet meer voor zal komen, omdat de graslandstrook
tussen de Monnikenweg en de rietoever van de Wijde Ee nu geschikt is om te recreëren en b.v.
honden uit te laten.
In de Wijde Ee wordt aan de westzijde ook nog zand gewonnen en dit is niet vrij toegankelijk.
De ontstane tijdelijke verdieping wordt vervolgens aangevuld met schone baggerspecie, zodat
de resterende waterdiepte ca. 1,5 tot 2,5 meter is en daarmee geschikt voor toekomstige
watersport.
Dhr. Spijkstra, een van onze laatste beroepsvissers in de provincie, die er zijn netten heeft
staan, vertelde me onlangs dat hiermee de soortenrijkdom weer toeneemt.
In verband hiermee vragen we om uw begrip en de zanderige oever [achter de container] niet
te betreden.
Het zand uit de beide zandwinlocaties wordt gebruikt in Friesland evenals de schone
baggerspecie, welke vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden binnen het beheersgebied van
wetterskip Fryslân.
Grote kans dat u thuis op goede Friese [zand]grond staat.
Op deze wijze willen we u bedanken voor uw medewerking en begrip bij de uitvoering van de
werkzaamheden en verwachten dat u net als wij zullen genieten van de verdere ontwikkeling
van dit mooie deel van Friesland.
Namens Van Oord Nederland
Han Bartels

De opbrengst van de Maag Lever en Darmstichting in Suwâld
is € 450,77 cent.
Hartelijk dank hier voor gevers.
Namens mij en de collectanten
J. v.d. Heide-de Vries
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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Hallo Allemaal,
Alweer de 2e puzzel van Ontdek je Plekje is afgerond.
Allereerst de antwoorden van de puzzel van April:
Ontdek je Station:
1. Almere Buiten
2. Hoogenveen
3. Veenendaal- de Klomp
4. Helmond – Brouwhuis
5. Anna-Palowna

6. Hollandse Rading
7. Amsterdam-Zuid
8. Krabbendijke
9. Voorst-Empe
10.Wijchen

Voor de 3e puzzel van het 4e seizoen heb ik de volgende dingen verwerkt in 'Ontdek je Plekje'.
Ontdek je Woorden
Bij 'Ontdek je Woorden' is het de bedoeling om te raden op welke woorden op de stippellijnen
moeten komen te staan. Het woord wat op de stippellijn moet komen te staan maakt van de 2
losse woorden een woord.

1. Schoen _________ lepel
2. Lantaarn________ woning
3. Kachel__________ poot
4. Grond___________ val
5. Groente_________ man
6. Kamer__________ school
7. Dag____________ luis
8. Juk____________ breuk
9. Klok___________ deur
10. Haver________ roos
11. Palm _________ morgen
12. Boek _________ schaatsen
13. Werk _________ schroef

14. Aard__________ stel
15. Anker_________ brief
16. Keel__________ bank
17. Kroon_________ feest
18. Vlieg__________ wachter
19. Tand__________ dop
20. Week__________ kunde
21. Ring___________ hoek
22. Pas____________ album
23. Rand___________ geleerde
24. Molen__________ fabriek
25. Reis___________ boete

Klassement naar Ronde 2:
Plaats:

Naam:

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e

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

Ontdek je
Boggle?
307
278
225
190
113
---

Ontdek je NS
station
100
120
120
120
120
---

Aantal punten die konden worden gehaald:
- Ontdek je Boggle
-- Punten
- Ontdek je NS Station
100 Punten (Bij vermelding stations 20 pnt. Extra)
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Totaal Punten
637
628
575
550
463
230
200

Belangrijke Telefoonnummers Gemeente Tytsjerksteradiel
Algemeen Alarmnummer
Algemeen Alarmnummer voor doven en slechthorenden
Dierenambulance
Politie
Politie voor doven en slechthorenden

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

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

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

DOKTERSWACHT

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

Apotheek Hoving Burgum
Bezoekadres

0511 - 462500
Markt 66
9251 JS Burgum

Maandag t/m Vrijdag
Vrijdagavond
Zaterdag

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

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

8.00 - 17.00 uur
0511 - 476666

Bezoekadres

Yn Sicht
Reidhin 3
9254 JS Hurdegaryp

DOKTERSWACHT

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

Dr. D.J. Straat
Bezoekadres

0511 - 472500
Vossenburcht 16-b
9254 AM Hurdegaryp

Apotheek Hurdegaryp
Bezoekadres

0511 - 473060
Rijkstraatweg 10a
9254 DJ Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

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

Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, terecht bij:
Spoedapotheek Leeuwarden (gevestigd in MCL Leeuwarden) Tel: 058 - 2861313
Begrafenisvereniging Memento Mori
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode
Tjitske Hoekstra-Bakker
tel: 0511 - 432504 / 06 - 40606612
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Juny:
18.
23.
25.
27.
29.

Muzykferiening
Gearkomste Tsjerkerie
Muzykferiening
Toanielferiening
Gearkomste Suderfinne bestjoer

July:
1.
2.

Slútjûn groep 8 K.B.S. Dûbel-Ien
Muzykferiening

Augustus:
20.
27.
28.
29.
30.
31.

Muzykferiening en Sportferiening
Muzykferiening en Sportferiening
Easteuropagroep
Easteuropagroep
Easteuropagroep
Toanielferiening

Septimber
2.
3.
7.
9.
10.

Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar,
Muzykferiening en Sportferiening
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Toanielferiening
Shantykoar
Muzykferiening en Sportferiening

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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