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Wind
Het weer ziet er steeds wel aardig uit, zo door het
raam naar buiten kijkend. Maar doordat er een flinke
koude bries staat, voelt het niet behaaglijk aan als je
de deur uit stapt. De prachtige fruitbloesem waait van
de bomen door de constante aanslag van de wind.
Hopelijk zaten de bloemen lang genoeg aan de
bomen om in de herfst vruchten op te leveren.
Het is mei en we hebben hier in het noorden minder
profijt van de zonnekracht dan de rest van het
Nederland.
Toch staan we aan het begin van het zomerseizoen;
dat ziet de redactie aan het geringe aantal
inzendingen van kopij. Oja, daar zitten we weer:
vanaf dit punt in het jaar worden onze krantjes weer
dunner.
Maar we hebben gelukkig wel nieuws. Zo kunt u
lezen wat de collecte voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp opgeleverd heeft in ons dorp. Een
behoorlijk bedrag, al is het natuurlijk gevoelsmatig
altijd te weinig voor de kinderen die het nodig
hebben.
Het zomerseizoen is bij uitstek geschikt voor
toertochten op de motor; zie de uitnodiging van de
Motorvrienden Suwâld. En er wordt ook dit jaar weer
gelopen bij de Avond4daagse. Voor ander sportief
vertier kunt u terecht bij de Familiedag van de
Sportvereniging Suwâld. Geef u snel op!
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26. Suderfinne Aginda
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De muziekvereniging Speelt Wel heeft niet
stilgezeten; ze hebben zo hun best gedaan dat zij
gepromoveerd zijn naar de vierde divisie. Applaus,
muzikanten! Wij kunnen als beloning lekker veel
slaatjes eten om hun te ondersteunen.
De huizen in Suwâld zijn van steen maar Eibert
schrijft over bouwen met stenen die wel even wat
groter zijn.
De titel ‘Trillende tranen’ trok mijn aandacht omdat
het zo’n prachtige alliteratie is. Het is de naam van
het stuk dat Hans Holtslag binnenkort doet in De
Pleats, dit in opdracht van de Parkinsonvereniging.
Hopelijk ervaart u in plaats van een koude wind de
warmte van Mei Inoar bij het lezen van dit blad.
Tot de volgende maand!
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 11 juny 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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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

Mei 2015
Persbericht

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 23
t/m 27 april heeft in Suawoude € 330,20 opgebracht. Hiervoor zijn 9 collectanten op pad
gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen in Nederland die, meestal door problemen
thuis, te maken krijgen met jeugdzorg. Bij jeugdzorginstellingen ontbreekt het vaak aan geld
voor extra’s het gewone levensonderhoud. Zaken die voor veel kinderen in Nederland
vanzelfsprekend zijn: een fiets, het lidmaatschap van een sportclub, een weekje kamperen of
een dagje naar de dierentuin.
Kinderhulp vindt dat kinderen in de jeugdzorg, die vaak al zoveel hebben meegemaakt, niet
nog eens extra achtergesteld moeten worden bij hun leeftijdsgenootjes. Ook zij moeten de
kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en (leuke) ervaringen op te doen. Daarom springt
Kinderhulp financieel bij, om ook deze kinderen “een beetje gewoon geluk te geven”. En dat al
bijna 50 jaar.
Collectanten en gevers: Hartelijk dank!
Voor nadere informatie of voor het aanmelden als collectant kunt u
bellen of mailen met de plaatselijke organisator van de collecte
mevrouw Maaike Sijbesma, telefoon 0511-841103 of
maaike.sybesma@gmail.com
Voor volgend jaar ben ik nog op zoek naar collectant voor het
Noorderend.
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Loop jij dit jaar ook mee in Eastermar???
Van 8 tot en met 12 juni 2015.
meld je dan voor 26 mei aan bij Gea Kooi, Aldemiede 4 of via p.h.kooi@hetnet.nl
De afstanden van de avond 4 daagse zijn:
4 avonden van 5 km
4 avonden van 10 km
4 avonden van 15 km
Er is ook de mogelijkheid om 1 avond te lopen
Het inschrijfgeld voor 4 avonden bedraagt € 4,75
voor 1 avond wordt € 4,00 gerekend. (bij opgave graag gelijk betalen).

Hallo Motorvrienden, zin in een tochtje?
Hieronder de toer-agenda van 2015
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

17 Mei
27 Juni
23 Augustus
13 September
04 Oktober
01 November

Middagtocht
Avondtocht
Dagtocht
Middagtocht
Middagtocht
Koude poten tocht

Tot Ziens,
Voor info bellen met
Roelof Klijnstra 06-23073201
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vertrek 13.00 uur Suderfinne
vertrek 18.30 uur Suderfinne
vertrek 09.00 uur bij de voorrijder
vertrek 13.00 uur Suderfinne
vertrek 13.00 uur Suderfinne
vertrek 13.00 uur Suderfinne

- 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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Mensen die nieuw in Suwâld zijn komen wonen en zichzelf voor willen stellen of een stukje
over zichzelf willen schrijven, kunnen dat in deze rubriek doen.
U kunt uw stukje inleveren bij één van de redactieleden of in de daarvoor bestemde kopijbus in
de gang van de Suderfinne.
U kunt het ook mailen naar dorpskrantsuwald@live.nl
(Dan graag in een Word.doc. lettertype Arial 11 pnt., met vermelding van onderwerp.)

Donderdagavond 21 mei Slaatsjes Aksje
Zet het alvast in uw agenda!
Donderdagavond 21 mei is er weer de jaarlijkse Slaatsjes
aksje van muziekvereniging Speelt Wel. De leden van Speelt
Wel komen 's avonds vanaf 19.00 uur bij u langs met
overheerlijke slaatjes.
De prijzen:
1 voor
2 voor
12 (tray) voor

€ 0,75
€ 1,50 etc.
€ 8,00

Gepromoveerd!!
Op zaterdag 28 april hebben we meegedaan aan het bondsconcours.
Hierbij moet je voor een jury een inspeelwerk (meestal een koraal) en
twee grotere werken spelen. We kwamen met een heel goed gevoel het
podium af en dat bleek later ook terecht. Van de jury kregen we namelijk
een eerste prijs met promotie! We zijn dus gepromoveerd van de 5-de
naar de 4-de divisie. Daarnaast vond de jury ook nog dat we van alle
aanwezige korpsen het mooiste inspeelwerk hadden gespeeld. Daarvoor
kregen we als prijs een mooie bokaal!
Muziekvereniging Speelt Wel
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BOUWE MEI GRUTTE STIENNEN
Mear fragen as antwurden.
In protte yn de keunst fan it bouwen mei grutte stiennen is ek no noch, ek foar gelearden, in
riedsel. Men hat hiel wat oarsaken, reden, bou-wizen, en -tiden besocht wier te meitsjen, mar in
protte berêst ek no noch op in bytsje bewiis en in protte fantasije, krekt as by Picardt.
As foarbyld: Hoewol’t it bouwen fan grutte dowestiennen bylden op Peaskeeilân om 1650 hinne
noch foarkaam, wolle Amerikaanske gelearden noch net leauwe dat de eilanders dy bylden út it
gat dêr’t se útkapt wienen, nei har plak op it poadium dêr’t se opsteld waarden, ‘kuierje’ lieten.
Dat hienen se oars oan Thor Heyerdahl al demonstrearre! Mar dat wie gjin ‘wittenskiplik’
bewiis! Dat hja makken ek sa’n byld, fan beton, en besochten mei kranen en touwen it kuierje
te litten. It slagge har net.
Dochs reuzen?
Der hawwe yn it ferline wier wol tige grutte
minsken west. By opgravingen yn China fûnen hja
net allinne de Pekingminske, mar ek kiezzen fan in
folle grutter type dat hja Gigantopithecus
‘reuzeaap’ neamden, en op Java fûnen hja in grut
minskesoarte de Megantropus ‘grutminske’ en ek
op oare plakken hat men fossilen fûn fan tige
grutte minsken of minskeachtigen.
It is min út te meitsjen oft der hiele folken fan tige
grutte minsken west hawwe of dat it inkelingen
wienen dy’t, lykas no ek noch wol, troch in fout yn
’e hormoanproduksje, troch-waaksje en folle
grutter wurde as har âlden.
Der sille dus earder ek wol gruttere minsken west
hawwe, mar dat lost it probleem fan it bouwen mei
grutte stiennen net op.
Yn Shoria yn it suden fan Sibearië fûn men in
bouwurk mei stiennen fan 3.000 ton. Dy tille 1000
reuzen ek net, en sjochris hoe moai oft dy yninoar
passe. Wa hat soks boud, wat moat soks
foarstelle? In stik sachte dowestien of kalkstien dat
sil noch wol gean, mar hoe bewurkje jo granyt of
sark sa, dat se sa yninoar passe en dat sûnder
metalen ark. En dochs fynt men sokke bouwurken
rûnom yn ’e wrâld; makke troch minsken dy’t noch
gjin metalen ark hienen en har dus mei stiennen
ark behelpe moasten. Mei reuzen hat it neat te krijen.
Wa koe soks bouwe
Men tochte dat soks net troch jagers/samlers boud wurde koe. Dat wienen mar lytse groepkes
fan ien of in pear famyljes. En foar sokke bouwurken wienen in protte minsken nedich, en
fansels sintrale lieding en planning, en in ekonomy dy’t safolle ‘oerskat’ hie dat hja it wurk fan
hûnderten of tûzenen minsken bekostigje koe. Der moast dus in al fier foardere lânbou
ekonomy bestean, mei grutte oerskotten, en in ‘hegere klasse’ om lieding te jaan, ear’t men
oan soks begjinne koe. Sadwaande dat grutte projekten as Stonehench yn Ingelân en de
Piramiden yn Egypte sa let yn de megalityske tiid boud wienen. Dy teory giet net mear op, want
de timpels op Malta blykten, doe’t men wat better de âlderdom berekkenje koe, oardeltûzen jier
âlder. En dat op in eilân mei op syn alder geunstichst mooglik 11000 minsken werfan op syn
bêst 3000 ynset wurde koenen om te helpen by de bou mei stiennen fan om de 50 ton. En by
de âldste timpels wie der ek noch gjin lânbou op Malta.
Yn de Nabta flakte yn Egypte, fûn men in sirkel opstelde stiennen, by wat doe yn de reintiid in
mar wie. Hja binne noch âlder as de âldste Maltezer timpels, hja foarmje in astronomysk stelsel
lykas Stonehenge yn Ingelân, mar binne wol 2000 jier âlder. De befolking wienen nomadyske
hoeders, dêr wie ek noch gjin lânbou.
- 11 -

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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De Göbekli tepe “Nâle
hichte” yn it suden fan
Turkije is, oan’t no ta, it
âldste fynplak fan
megalitebou. It plak wie al
folle langer bewenne, mar
om 9500 f.K begûnen hja der
stiennen gebouwen te
setten, mooglik wol 20, der is
noch mar in lyts stikje
opgroeven. En de lieder fan
de opgraving sei: “It levert
mear fragen as antwurden”;
it duorre noch 1500 jier foart
dêr lânbou úntstie.
De bewenners wienen dus
jagers/samlers, hoe koenen dy sa’n grut kompleks bouwe en wer hienen se dat foar nedich?
En it wienen prachtige gebouwen; al dy grutte út ien stien makke pilaren, dy’t it dak drage
moasten, binne fersierd mei figuren fan minsken en bisten. De flierren binne fan in soart
keunstgranyt, (lykas de flier yn de gong fan de Suderfinne), dat men no terrazzo neamt.
Wikipedia mient dat dat yn de 15e ieu yn Itaalje útfûn wie, mar it is dus wol 10.000 jier âlder!
En mooglik binne der noch âldere bouwurken west. Yn India en yn Japan hat men bouwurken
ûntdutsen dy’t 30 en 50 meter ûnder wetter lizze en boud wêze moatte doe’t it seewetter folle
leger wie, yn de tiid dat hjir de Noardseeflakte noch bewenne wie. Dêr soe men dus ek noch
sokke bouwurken fine kinne!
En hoe dienen hja dat.
De 525 minsken fan Bawemataloeo op Nias, in eilân
by Sumatra, hienen yn 1915, trije dagen nedich om
dizze stien, sawat 12 ton, oer trije kilometer en troch
in rivier te ferslepen en yn it doarp op te stellen as
tinkteken foar in deade.
De Inkas, dy ‘t yn Súdamearika in grut ryk hienen,
bouden de festingstêd Sacsehuaman yn 50 jier, mei
30.000 - 50.000 man. De Inkas hienen gjin jild, gjin
skrift, hoe soenen se dat organisearre hawwe?
Yn de winter, ik tink fan 1938, wie der sterk iis. It koe
wol in hynder tille. Wy koenen oeral prachtich ride. En
doe foel der op in jûn in pak snie. Doe like it dat it mei it riden gebeurt wie. Under de snie is it iis
samar bedoarn.
Mar dy jûns om in oere of 10, besleaten de jonges út de jongfeintenferiening wei, om fuort
daliks de banen der troch te meitsjen, hja fregen de Leistra’s fan Tytsjerk om de trijehoek fan
de gemeente, dêr’t de Leistras de wegen mei sniefrij meitsje moasten, en de hynders, dy’t op
skerp stienen. Alle jongfolk die mei, ik wie noch mar in jonge fan 12, mar woe fansels net thús
bliuwe. Yn dy nacht fagen we de banen der troch fan de skipfeart, it nijdjip, oer Tytsjerk en de
spoarsleat, oan’t de slûs by’t Alddiel. Ik wit net mear hoe let we klear en wer thús wienen, mar
de oare deis koenen we wer oan Ljouwert ta ride. As minsken der belang by hawwe, der ree ta
binne, en it meiinoar wolle, dan is harren eins neat ûnmooglik. Dat is it ‘geheim’ fan it bouwen
mei grutte stiennen. Meiinoar binne we sterker as reuzen!!
Eibert

Burgum
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Vragen aan…………………….
Naam: Marjan Mulder-Hofman
Hoe lang woon je in Suawoude?
Bijna 41 jaar
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Ik ben getrouwd met Ruurd Mulder.
Waar stond de wieg?
Op het Suderein in Tytsjerk
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik werk parttime als assistente in een huisartsenpraktijk in Surhuisterveen.
Afgelopen februari alweer 25 jaar! (foto)
Wat wilde je vroeger worden?
Politieagente.
Wat zie je graag op tafel staan?
Pastagerechten en rijst met een "prutje".
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Eerst een beetje uitslapen, dan koffie drinken met de krant, wandelen met de hond, zomers
lekker buiten bezig zijn, in de winter in huis "fröbelen".
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom?
Naar Australië/Nieuw Zeeland, de natuur lijkt me daar prachtig.
Zomer of winter?
Zomer!!
Koken of aanschuiven?
Aanschuiven, nadat Ruurd heeft gekookt, haha.
Zee of Bos?
Zee
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Ik zou de kade meer aankleden met mooie verlichting en bloembakken. Ik vind de kade samen
met de haven het visitekaartje van het dorp. De kade wordt nu slecht onderhouden.
Wat moet absoluut niet veranderen!
De saamhorigheid in het dorp.
Op je verlanglijstje staat?
Gezond blijven.
Wat zou je doen met een miljoen?
Mooie reizen maken samen met Ruurd.
Wat is je Levensmotto?
Leven en laten leven.
Suawoude is voor mij…..
"In Noflik plak om te wenjen"
Oan't sjen,

Marjan
- 15 -
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Familiedag Sportvereniging Suawoude
ZATERDAG 30 mei 2015
Volop spel, sport en gezelligheid voor iedereen.
13.00 - 14.30 uur
Volop spel en plezier voor iedereen. Dit jaar staat het spelelement voorop met
actieve spelletjes en natuurlijk ook enkele balspellen.
14.30 - 17.00 uur
In teams zullen de spelers een voet/-volleybaltoernooi spelen. Daarnaast zal er
ook een zeskamptoernooi worden georganiseerd. Deelnemen kan aan beide
spellen, maar je kunt er ook voor kiezen om aan een toernooi mee te doen.
Volop aanbod en plezier voor iedereen dus. Alle bovenstaande spellen zijn onder
voorbehoud. Het definitieve programma hangt af van het aantal deelnemers
aan de spellen.
18.00 uur
Ook dit jaar een gezellige BBQ als afsluiting van het sportseizoen 2014/2015.
Voor de barbecue vragen we een bijdrage van € 5,00 per persoon t/m 15 jaar.
Vanaf 15 jaar zijn de kosten € 10,00 per persoon

Geef je op vóór 27 mei en lever dit formulier in bij één van de
bestuursleden van de Activiteitencommissie. Ook kan je je opgeven
via de mail.
Mail: matthe_kooi@hotmail.com
We hopen op een grote opkomst en een supergezellige dag voor iedereen!!
Sportieve groeten namens de activiteitencommissie,
Liesbeth Popkema
Annemarieke Boskma
Matthé Kooi
----------------------------------------------------------------------------------Wij/Ik kom(en) meedoen met de sportdag van SVS Suwâld.
Leeftijdsspelletjes groep 3 t/m 8:

Voetbal en Volleybal Wedstrijd:

Naam:

Naam:

Leeftijd:

Zeskamp:
Naam:

Leeftijd:

BBQ:
Leeftijd:

Naam:
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Leeftijd:
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PERSBERICHT

Trillende tranen

Parkinson Vereniging

Hans Holtslag (1960), ooit spreekstalmeester, gouverneur en clown in ‘Het Land van Ooit’,
ontdekt op een kwade dag dat hij zijn "kunstje" niet meer kan. Zijn publiek lacht op het
verkeerde moment, zijn timing is volledig zoek.
Zoals bij iedereen die de ziekte Parkinson 'krijgt', duurt het ook bij Hans even om te beseffen
dat er iets echt niet goed is. Hij is 47, verbaasd dat hij een ziekte heeft die zijn bewegen, zijn
spreken, zijn denken, zijn hele bestaan zal gaan misvormen.
Hans pakt na zijn vertwijfeling het oude beroep ‘acteur & (enter)-trainer’ weer op. Zijn huidige
programma ‘Trillende Tranen’ heeft al op diverse plaatsen in ons land gespeeld. Een van begin
tot eind boeiende, ontroerende, vertelling. Over anders leven - over jezelf opnieuw uitvinden in een continu uitdagende omgeving. Over alles wat je niet meer kunt, of nog maar half, of waar
je doodmoe van wordt.
Gladiator
Wanneer de arts je vertelt, dat je een ziekte hebt, is dat een nare mededeling. Soms wordt je
verteld - als een soort troost - dat je er oud mee kunt worden. Maar hoe dan? Eigenlijk moet je
een ‘gladiator’ willen zijn, daar kom je later pas achter.
Hans Holtslag is er één. Hij vecht terug. Hij toont ons wat ‘ie kan, dat hij nog steeds risico's
durft te nemen. Hans laat ons de voor iedereen herkenbare botsingen met de omgeving zien.
Hij leert en spoort ons aan dat ook te doen.
Op dinsdag 2 juni komt Hans Holtslag op uitnodiging van de Parkinson Cafés in Friesland naar
Burgum. Speciaal voor deze gelegenheid heeft restaurant en partycentrum De Pleats
(Schoolstraat 82, Burgum) haar grote zaal ter beschikking gesteld. De kosten zijn € 5 per
persoon, hiervoor ontvangt u 2 koppen koffie of thee en gebak.
De voorstelling is een initiatief van De Friese Wouden en de
Parkinson Cafés in Friesland en toegankelijk voor een ieder die
in zijn of haar leven (in)direct te maken heeft met een ziekte die
van invloed is op het leven van alledag. De voorstelling start om
14.30 uur, de zaal is open vanaf 14.15 uur.

tekeningen Bauke v.d. Ploeg
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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar 1978
Derde jaargang Nummer 5 Mei )
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Vaartijden Zonnepont 2015
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!

Van 11 mei t/m 28 mei

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

vrijdag, zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur
extra: Pinkstermaandag
10.00 - 18.00 uur
Van 29 mei t/m 13 september

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

alle dagen
Van 14 t/m 27 september

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

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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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. Mebus-Koopmans / Tjerkstra 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

0511 - 473060

Bezoekadres

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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Boekenmarkt Amnesty groep Garyp
Dit jaar organiseert Amnesty Garyp voor de vierde keer in haar negen jarig bestaan de
boekenmarkt. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 14 uur op het Unicumplein bent u van harte
uitgenodigd. Net als voorgaande markten hebben we ook dit jaar weer een project van
Amnesty International uitgezocht, waar we de opbrengst aan willen schenken. Dit keer is het
bedoeld voor proceswaarneming in Turkije.
In Turkije staat de vrijheid van meningsuiting sterk onder druk. Demonstraties worden
hardhandig neergeslagen en jaarlijks moeten honderden journalisten, advocaten,
mensenrechtverdedigers, politieke activisten en vele anderen voor de rechtbank verschijnen,
omdat ze uitkomen voor hun mening. Sinds de Gezi Park protesten in mei 2013 is de situatie
nog meer gespannen. Duizenden demonstranten werden na de protesten opgepakt. Vele
daarvan waren ten onrechte, omdat de arrestanten geen geweld hadden gepleegd en niet
daartoe hadden opgeroepen. Hen hangen nu vaak hoge gevangenisstraffen boven het hoofd,
terwijl ze alleen gebruikmaakten van hun recht op samenkomst en hun recht op vrije
meningsuiting. Amnesty wil zich hier voor inzetten door het inzetten van een onafhankelijke
waarnemer, die zorgt voor een eerlijke proces, morele steun geeft aan familie en slachtoffers.
Mocht u nog boeken willen schenken voor de boekenmarkt, dan kan dit nog op woensdag 22
april en op woensdag 27 mei van 19.30 – 20.30 bij Jagersma Transport, Eendrachtswei 19,
Garyp. Wanneer u niet in de gelegenheid bent, maar toch wel uw boeken kwijt wilt, mag u ook
met onderstaande bellen, voor het maken van een afspraak.
Om de markt ook dit jaar weer tot een succes te maken, zijn wij nog op zoek naar mensen die
tijdens de markt willen helpen. We zoeken mensen die mee willen helpen bij de
voorbereidingen door boeken te sjouwen en mensen die tijdens de markt willen verkopen.
Maak je muziek of ken je mensen in de omgeving die muziek kunnen
maken, dan zijn we ook op zoek naar jou! Het lijkt ons leuk om tijdens
de boekenmarkt muziek te hebben. Lijkt dat je wat, laat het ons weten.
Wat betreft de overige activiteiten tijdens de boekenmarkt, houd
hiervoor onze facebookpagina in de gaten.
Voor contact over: Aafke Koopmans
0511-464879 of amnesty-garyp@hotmail.nl

Zoek de 8 verschillen
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Cijfertekening
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ

MAAIE:
12.

Redaksjegearkomste Mei Inoar

21.

Muzykferiening / Bridge / Sport

22.

Gearkomste frijwilligers Suderfinne

28.

Muzykferiening / Bridge / Sport

30.

Famyljedei SVS

JUNY:
1.

Gearkomste Doarpsbelang
Gearkomste Suderfinnebestjoer

4.

Muzykferiening

11.

Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening

18.

Muzykferiening

25.

Muzykferiening

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

- 26 -

