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Kruisbestuiving
We kunnen het regelmatig op de radio horen: het is
weer hooikoorts-tijd. De berken en elzen beginnen
wederom met hun polletjes te strooien, wat voor een
deel van de bevolking overlast veroorzaakt in de
vorm van niezen, kriebelende neus en brandende
ogen. Toch is het belangrijk dat de bomen dit doen:
anders komen er geen nieuwe vruchtjes en bomen.
In deze Mei Inoar vindt u weer volop activiteiten; we
zitten niet stil in Suwâld. En uiteraard wordt u
uitgenodigd om iets te doen: de ledenvergadering
van Dorpsbelangen te bezoeken, bij voorbeeld. Of
samen nadenken over en meedoen aan een activiteit
in de Suderfinne. Er staan al leuke ideeën op stapel!
Verder belooft Koningsdag weer een gezellige dag te
worden, zo mei inoar. En weet u dat er weer een
Rommelmarkt wordt georganiseerd ten bate van de
Jan Jochums Visserstichting? Gaat u voor volleybal,
dan kunt u binnenkort uw hart ophalen.
We hebben een nieuwe illustrator voor de
dorpskrant: Bauke v.d. Ploeg blijkt niet
onverdienstelijk te kunnen tekenen. Hier en daar zult
u de komende tijd mooie nostalgische plaatjes van
zijn hand aantreffen. Uit de oude doos komt een
verslag van een straatvoetbalcompetitie in 1977. Dat
was spannend! En wilt u iets vertellen over uzelf?
Geef u dan op voor de rubriek ’10 vragen aan ….’
Voor alles geldt: als er niemand meedoet, is het niet
leuk. Alles wat georganiseerd wordt, valt of staat met
dorpsbewoners-participatie. Kortom: we moeten
meedoen, willen we het gezellig houden. En ook al
hebben we even geen zin in vergaderen of op een
andere manier bijeen komen, het is wel de lijm die
ons als Suwâld bij elkaar houdt. En hier komt dan de
vergelijking met de stuifmeelpolletjes: als we de
koppen bij mekaar steken, komt er veel meer uit dan
in ons eentje. En we doen het als investering in de
toekomst.
Veel plezier met deze nieuwe Mei Inoar!
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 9 april 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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Vereniging Dorpsbelangen Suwâld
Uitnodiging voor de Ledenvergadering 2015
Datum : 10 april 2015
Tijd
: 20.00 uur
Plaats : De Suderfinne
Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Opening
Mededelingen
Notulen ledenvergadering 4-4-2014 en 24-11-2014 (bijgevoegd)
Jaarverslag 2014 (bijgevoegd)
Verslag kascommissie
Financieel verslag 2014 (ligt ter inzage vooraf aan de vergadering)
Financieel verslag Mei Inoar 2014 (ligt ter inzage vooraf aan de vergadering)
Bestuursverkiezing
Aftredend: Albert Visser
Kandidaat: Klaas Hoogstra (voordracht van het bestuur)
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering voorgedragen
worden.
Rondvraag
Samenwerking m.b.t. initiatieven voor alternatieve energie
Sluiting

Verslag ledenvergadering
Vereniging voor Dorpsbelangen Suwâld van 4 april 2014
Aanwezig:
15 leden, 5 gemeenteraadsleden (Margot Erkelens en Rinze Eizema (PvdA), Gelbrig Hoekstra
en Lamina Westerdijk (CDA), Douwe Hooijenga (Christen Unie), Rommert Dijk (FNP)
Bestuur:
Albert Visser, Klaas Hulder, Auke Cnossen, Annemieke Everaarts
Afwezig: Jellie Venema
Opening
Albert opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Mededelingen
- Tennet. Zou na de pauze aanwezig zijn bij deze vergadering, maar inmiddels is duidelijk
geworden, dat de hoogspanningsmasten er niet komen, dus was het niet nodig dat ze
zouden komen.
- Dorpsenquête. Helaas staat er niet in waar deze enquête weer in te leveren is. De enquête
wordt opgehaald half april tot begin mei. Dit komt ook in de dorpskrant.
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-

-

-

-

Himmeldei. Afgelopen vrijdag weer een geslaagde Himmeldei gehad. Was een succes,
ongeveer 30 kinderen hebben mee gedaan. De indruk van deze keer was dat er minder
zwerfvuil in het dorp aanwezig was.
Jachthaven. Er wordt druk verbouwd. Henk Spijkstra: er is iets oponthoud geweest met de
levering van het materiaal, maar voor de zomer is het klaar. Albert complimenteert de ponten jachthavencommissie voor de vasthoudendheid.
Antennemast. De mast komt er niet meer, gemeente is aan het zoeken naar een
alternatieve plaats.
Verkeer - sluipverkeer bij Alddiel. Het verkeer is daar toegenomen. Bewoners aan de Symen
Halbeswei hebben een initiatief om via burgerinitiatief een veiligere situatie te creëren.
Betonnen bruggetje Monnikenweg. Wordt vervangen, dorpsbelang heeft aan de gemeente
gevraagd dit niet te doen in de drukke periode voor het landbouwverkeer.
Jan van der Meulen, geeft aan samen met Tjalma er achteraan te zijn geweest. Gemeente
probeert de werkzaamheden nu te verschuiven naar oktober, dit was voor alle partijen een
goed alternatief, Jan is positief over het optreden van de gemeente.
De 'reed' D.Bouweswei-Louwsmarwei. Het is de bedoeling die meer geschikt te maken voor
landbouwverkeer, zodat de bebouwde kom van Suwâld ontlast wordt.
Bomen. Op 28 oktober 2013 hebben we een flinke storm gehad. Dorpsbelang heeft contact
gehad met de gemeente over herplanting op lege plekken waar we nieuwe bomen planten.
Gemeente gaat daar over nadenken.
AED. Afgelopen jaar een cursus gehad voor AED. Meldingen komen binnen via
112.(alarmcentrale Drachten). Henk Spijkstra: Afgelopen jaar gesproken over een AED bij
de pont, Albert geeft aan dat Dorpsbelang er mee bezig gaat.
Openbaar vervoer. Is aanwezig in Suwâld in vorm van de Opstapper. Tijdsduur 1,5 uur om
in Leeuwarden te komen.
Bodemdaling. Op 6 november 2013 is er voorlichting geweest in de Suderfinne door
Vermillion en de NAM. Bodem in Suwâld is al 12 cm gedaald en de verwachting is, dat het
nog enkele centimeters gaat dalen. Er zijn gevolgen voor de waterhuishouding en er is een
bewoner in het dorp die een schadeclaim heeft ingediend. Dit wordt afgewacht.
Tussen- en naschoolse opvang. Er komt tussen- en naschoolse opvang. Locatie in de
Bleense. Samenwerking tussen school, dorpshuis en Dorpsbelangen. Complimenten voor
de commissie, die daar mee bezig is.
Er is een AH in Hurdegaryp gekomen, Suwâld heeft € 539,90 gekregen, middels een actie
van AH. Hiervoor zal een picknickbankje geplaatst worden aan de Louwsmarwei.
Bibliobus is gestopt. Vervangende bibliotheekvoorziening in samenwerking met de school.
Eenmalige vergoeding van de gemeente € 2500,-. Opzet voor een wisselkast op school.
Centrale As organisatie is bezocht door DB.
Er zijn voldoende informatievoorzieningen. In juni wordt in Burgum begonnen, de informatie
komt ook in de Dorpskrant te staan.
Oege vraagt zich af waarom de Suwâldsterdyk afgesloten is; DB zal daar nog even over
navragen. Er is een klachtencommissie bij Projectbureau De Centrale As.
Bouwkavels. Vraag van de gemeente om van twee kavels één te maken. Dit is door bestuur
Dorpsbelangen goedgekeurd. Dorpsbelangen wil een commissie van bewoners vragen om
te komen met voorstellen voor bestemming van een strook grond aan de Mostermûne.
Zandwinput (bij Tjalma). Provincie heeft het inrichtingsplan stop gezet. Ze onderzoeken de
baggerslibdepots. Als dat duidelijk is, dan gaan ze weer verder met het inrichtingsplan. Op
dit moment wordt er grond gedumpt uit Leeuwarden. (Aquaduct Drachtsterwei )
Dorpsvisie. Plan van aanpak is gemaakt. Acties worden opgepakt.

Notulen ledenvergadering 15-3-2013
Tekstueel zijn er geen opmerkingen over de notulen. De notulen worden
onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt, dat geprobeerd zal
worden om vóór 8 uur ’s ochtends het vuil op te halen in verband met de
kinderen die naar de basisschool gaan. Ook naar aanleiding van het
ongeluk op de S. Halbeswei met de vuilnisauto heeft het bestuur contact
gehad met de gemeente.
Gevraagd wordt of het mogelijk is blikvangers te plaatsen. In Burgum
staat er ook één. Het bestuur gaat hier mee aan de slag.
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Jaarverslag 2013
Het jaarverslag wordt goedgekeurd en geeft aanleiding tot inhoudelijke vragen of opmerkingen.
Verslag Kascommissie.
Gerard Mous en Oege Hoekstra hebben de kas gecontroleerd.
De jaarrekening over 2013 is in orde bevonden.
Gerard Mous verlaat de kascommissie en wordt opgevolgd door Atsje Tjalma.
Financieel verslag 2013
Het financieel verslag geeft geen aanleiding tot nadere vragen en wordt
door de ledenvergadering goedgekeurd.
Er wordt nog meegedeeld, dat de penningmeester veel werk heeft
gehad aan de nieuwe IBAN nummers en dat er voor de financiële
administratie een laptop is aangeschaft.
Jellie wordt bedankt voor haar vele werk.
Financieel verslag Mei-Inoar 2013
Het financieel verslag van de Mei-Inoar ligt tijdens de vergadering ter inzage. Dit verslag is
goedgekeurd en ziet er prima uit.
Bestuursverkiezing
Annemieke Everaarts is aftredend. Door het bestuur wordt Durkje Kooy voorgedragen als
nieuw bestuurslid. En zijn geen tegenkandidaten aangedragen. Durkje wordt met applaus
benoemd als bestuurslid van de vereniging.
Structuur Vereniging voor Dorpsbelangen
Na de pauze wordt aan de hand van een presentatie gesproken over de structuur van de
vereniging.
Het bestuur stelt voor om nog meer met de commissies te gaan werken.
De leden vinden dit een goed idee. Voorgesteld wordt om niet te ambitieus te starten en stellen
voor om hier nog eens verder over door te praten.
Besloten wordt om tijdens een najaarsvergadering hier verder over te praten als ook de uitslag
van de dorpsenquête binnen is.
Rondvraag
Henk Spijkstra:
Pont en jachthaven moeten flink geld inleveren. Als het bestuur mogelijkheden ziet voor
sponsering bij bijvoorbeeld de NAM, dan houden de jachthaven en de pont zich aanbevolen.
Albert nodigt Henk uit voor de bestuursvergadering van mei om hierover door te praten.
Atsje Tjalma:
Hoe staat het met de EHS, Gelbrig Hoekstra geeft aan dat de EHS op een laag pitje staat.
Dorpsbelangen proberen de EHS naar het westen (richting Leeuwarden) op te schuiven.
Er is twijfel of dat gaat lukken. Voorlopig is voor de aanleg van het westelijk deel geen geld
beschikbaar.
Jappie Spijkstra:
De oudjaarborden hebben dit jaar te lang gehangen.
Het bestuur heeft actie ondernomen om de borden te verwijderen. Ook het bestuur vond dat ze
te lang zijn blijven hangen.
De kade aan het Zuiderend is onverzorgd. Hier moet wat aan gebeuren.
In de weekblad Actief heeft een artikel gestaan over het voornemen om een saunacomplex te
realiseren aan de Monnikenweg. Jappie heeft als beroepsvisser daar een belangrijke plek voor
zijn vangst. Geadviseerd wordt om hierover in contact te treden met de gemeente.
Gelbrig Hoekstra:
Vermillion gaat niet boren bij Wergea.
Oege Hoekstra:
Heeft melding gedaan bij de gemeente over gevaarlijke situatie in De
Warren. Oege pleit ervoor om de midden-arcering weer aan te brengen.
Sluiting
Albert sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid
en de inbreng.
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Verslag najaarsvergadering
Vereniging voor Dorpsbelangen Suwâld van 24 nov. 2014
Aanwezig: 8 leden + voltallig bestuur
Afwezig (m.k.): Jappie Spijkstra en Wim Ludema
Opening
Albert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De vergadering staat vanavond in het teken van drie onderwerpen,
te weten: de structuur van de vereniging; de culturele hoofdstad
Leeuwarden-Fryslân 2018 en de uitslag van de dorpsenquête.
Mededelingen
- De Plannen voor de windmolens (zowel Monnikenweg, als Wâldwei) hebben een negatief
advies gekregen van de “Commissie van Advies”. Ook Gedeputeerde Staten hebben een
negatief advies gegeven. Op 17 december a.s. vindt bespreking plaats in de Provinciale
Staten.
- Het burgerinitiatief van de Symen Halbeswei is in augustus aangeboden aan de gemeente,
samen met Dorpsbelangen Tytsjerk. Op 9 oktober jl. is het initiaitef besproken in de
raadsvergadering. Er komt 30.000 euro beschikbaar om de situatie veiliger te maken.
Gemeente komt met een plan.
- Plenair overleg college van B&W. In dit overleg zijn een aantal onderwerpen aan de orde
geweest:
* Blikvangers. Dit mag, maar we moeten ze dan zelf legen.
* Veldje Mostermûne. Hier kunnen we een invulling voor bedenken.
* Onkruidbestrijding. Er wordt 2 keer per jaar onderhoud gepleegd. De veegauto kan
niet onder de buizen door op de kade. Dit moeten we zelf doen.
* Tip vanuit de vergadering: Betinneke Sikkema heeft misschien wel bewoners, die
hierin willen helpen. Het bestuur pakt dit op.
* De Warren. Als de gebruikers van de Warren zich aan de snelheid van 80 km per uur
houden, dan blijft het een 80 km-weg. Anders kan dit alsnog veranderen in 60 km p.u.
* Noorderend. Slecht wegdek, we zijn pas over vele jaren aan de beurt. Er wordt een
onderzoek ingesteld naar de staat van de weg.
- Buurtagent Hogendorp is langs geweest. Een folder over inbraakpreventie wordt geplaatst in
de dorpskrant.
- Zwerfafval. De gemeente geeft 0,75 cent per jaar per inwoner van het dorp voor het
opruimen van zwerfafval. Hiervoor hebben wij een plan bij de gemeente ingediend, waar we
o.a. vertellen van de Himmeldei.
Uitslag dorpsenquête
De enquête wordt gepresenteerd en zal na deze vergadering worden gepubliceerd in de
dorpskrant. Naar aanleiding van de uitslag wordt er een aantal vragen gesteld:
- Gezamenlijk eten voor 50-plus. Is dit niet wat te jong? Jelle Raap vertelt, dat er al eens
eerder een poging is gedaan tot gezamenlijk eten. Hier was toen weinig animo voor. De
leeftijd moet niet bepalend zijn.
- Ontmoetingsplaats 12-16 jr. Is dit echt nodig? Dit moeten we uitzoeken, zij zijn te jong voor
het Pypke, dus misschien wel een leeftijd waar we iets mee moeten gaan doen.
- Is een grote kerstboom wel nodig? Voor op het plein komen allemaal LED lampjes in de
bomen voor de sfeer. We gaan kijken of dit nog nodig is.
- Hoe staat het met de e-mailadressen en werkt dit? Het bestand van de e-mailadressen is
klaar. Het wordt alleen gebruikt voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot de
volgende dorpskrant. De nieuwe website is inmiddels in de maak, Henk van der Heide
maakt deze. Hier komt in het vervolg de informatie van Dorpsbelang ook op te staan.
- Volkstuinen: is dit nodig? Het is ingevuld in de enquête, we gaan
onderzoeken of er belangstelling voor is en zo ja, waar dit kan,
eventueel samen met Tytsjerk.
- Het plan van Geert en Annemiek, is dat nu helemaal van de baan?
Voor zover bekend bij het bestuur zijn deze plannen nog niet van
de baan. Gekeken wordt naar mogelijkheden om dit toch te
realiseren.
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Structuur van van de Vereniging voor Dorpsbelangen
Als vervolg op de ledenvergadering van april 2014 wordt hierover gesproken.
Besloten wordt, om te beginnen met een Duurzaamheidscommissie. Ook moet er voldoende
aandacht zijn voor groenvoorziening, verkeer en wegen. In de volgende dorpskrant komt een
oproep aan de dorpsbewoners om mee te denken over het onderwerp: duurzaamheid. Als er
onvoldoende response komt, dan gaan we actief mensen benaderen.
Culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018
Jan Visser vertelt wat Suwâld zou kunnen betekenen voor Culturele hoofdstad LeeuwardenFryslân 2018.
We willen iets neerzetten wat de tegenstellingen in het dorp weergeeft. In grote lijnen is er een
idee. Er komt een oproep in de dorpskrant voor mensen die het leuk vinden om hier verder
over na te denken.
Rondvraag
Gerrit Hofman:
Er is een gootje naar de sloot geplaats, er is alleen een verkeerd adres doorgegeven. Het
probleem blijft nu voor Gerrit bestaan. Het bestuur gaat kijken wat we hier aan kunnen doen.
Anke-Bonny Hijlkema:
Graag de dorpsbewoners voor de vergadering op de hoogte stellen van lopende zaken. Gaan
we doen.
Klaas Hiemstra:
Lopende zaken ook graag op de website plaatsen. Zodra de nieuwe website in de lucht is,
gaan we dit doen.
Harry v/d Meulen:
Kunnen er niet wat meer bakken voor de bladeren geplaats worden? Dit gaan we vragen.
Volgens Thijs v/d Veen gaat dit niet lukken en is hier al eerder naar gevraagd.
Bauke v/d Ploeg:
Er wordt vaak geen voorrang verleend vanuit het Noorderend aan de
Mostermûne ter hoogte van de Suderfinne. Het zijn vooral de eigen
dorpsbewoners, voor je het weet gaat het mis.
Sluiting
Na de rondvraag sluit Albert de vergadering en hij wenst allen wel thuis.

Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Suwâld 2014
Bestuurssamenstelling 2014
Voorzitter:
Albert Visser
Penningmeester: Jellie Venema
Secretaresse:
Durkje Kooy
Leden:
Klaas Hulder en Auke Cnossen
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft zich in 2014 met de volgende
zaken bezig gehouden:
- Uitwerken en realiseren van de dorpsvisie
- Schoonmaakactie
- Medewerking Sinterklaasintocht
- Medewerking Nieuwjaarsreceptie
& vuurwerk oudjaarsnacht
- Wegen
- Initiatieven windturbines
- Dorpsenquête
- Structuur vereniging
- Kinderopvang
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Vergaderingen / Overleg
- Bestuursvergaderingen (11 keer)
- Ledenvergadering (2 keer)
- Plenair overleg, dorpsbelang en
gemeente
- Overleg Dorpskrant Mei Inoar
- Overleg speeltuincommissies
- Overleg Suderfinne en Pypke besturen
- Overleg met wijkagent

Overig
Het bestuur wil in het bijzonder bedanken de medewerkers van:
- De Suderfinne
- Mei Inoar
- De speeltuincommissies
- Janke Hofman (nieuwe leden)
Namens het bestuur
Durkje Kooy

Vergaderingen bestuur van dorpsbelangen
Het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen vergadert elke eerste maandagavond van de
maand. Vanaf 8 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

“Wolkom en Oant sjen”
Een tijdje terug zijn er aan weerszijden van het dorp "Wolkom" en "Oant sjen" bordjes geplaatst.
De één zal het zijn opgevallen, de andere weer niet.
Persoonlijk let ik er wat meer op, omdat wij als Dorpsbelang er voor hebben gezorgd, dat de
borden er zijn gekomen.
Het is goed voor de toeristen/passanten/bezoekers van het dorp.
Je krijgt naar ons idee een positief en welkom gevoel van als je zo het dorp binnen/uit rijdt.
Wellicht dat de niet Friestalige toerist zich af gaat vragen wat er op de bordjes staat en zich zo
wat meer gaat verdiepen in onze taal.
Met dank aan de gemeente Tytsjerksteradiel die de borden voor kostprijs hebben geleverd en
gratis heeft gemonteerd.
Namens het Dorpsbelang,
Auke Cnossen
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Activiteiten in de Suderfinne
In ons dorpshuis is altijd van alles te doen, maar er kan nog meer bij. De komende periode
willen we extra activiteiten organiseren. Op 20 maart starten we met een dansavondje met
live muziek.
Daarnaast zijn er de volgende ideeën:
 Wampex
 Breiclub
 Vrijdagmorgen koffiedrinken (één keer in de maand)
 Een echt Duits Oktoberfest/Stamppot buffet
 Kookworkshop
 Bier/Whisky/wijn proeverij
 Bloemschikken
 Bekende spreker /cabaret
 Creatieve cursussen
 Kerstmarkt
 Workshop cupcakes
Waarschijnlijk zijn er nog veel betere ideeën in het dorp. Denk met ons mee en mail je idee
naar Suderfinne@gmail.com
Zo maken en houden we ons dorp leefbaar en gezellig.
De activiteitencommissie Suderfinne

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.

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
- 11 -
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FERHUZE:

fam. O. van der Heide

GEBOREN:
13 FEBRUARI 2015

fan Kerkbuurt 10 nei Mostermûne 10

Korte beentjes, mini teentjes
Lachend mondje, pamperkontje
Welkom lieve ukkepuk
Je bent een echt meesterstuk

SILVAN
Wat mooi

………’ONZE KLEINE SPRUIT ’

Wat hebben we een mooie zoon gekregen !
Silvan Jeeninga is geboren op 13 februari 2015.
Hij is rond 01:28 ter wereld gekomen en is
kerngezond. Hij heeft een lengte van 50 cm
en weegt 3400 gram.
Sytse en Mirjam
Zuiderend 21
9265 LW Suawoude

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.)

Beste Actief-lezers
Een tijdje terug heb ik de bezorging van weekblad “de Actief” overgenomen van Franke
Haitsma.
De krantenbak waar de kranten uit gehaald kunnen worden staat nu nog bij de fam. Haitsma.
Deze bak komt vanaf heden bij ons thuis te staan. Zuidereind 23. (Op de oprit naast het
weiland).
Groetjes Emma Idzinga
Telefoon 0511-431653
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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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Hallo,
Ik ben Ilse Sijbesma, 14 jaar oud.
Ik zou het leuk vinden om eens op te passen, als u als ouders
een avondje weg wil, of een deel van de middag.
U kunt mij bereiken via i.sijbesma12@gmail.com , 0511-841103
of op mijn mobiele nummer: 0627478313
Groetjes.

Ex-inbreker geeft voorlichting in Burgum
Ex-inbreker Evert Jansen geeft dinsdagavond 31 maart voorlichting over woninginbraak.
Jansen is bekend van de AVRO tv-serie ‘De Inbreker’ en vertelt over hoe inbrekers te werk
gaan. De informatieavond in Burgum is gratis toegankelijk, bovendien is er voor alle
deelnemers die zich aanmelden een toepasselijke attentie: een tijdschakelaar.
Voorbeelden
De gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen willen in samenwerking met de politie het
aantal woninginbraken in Noordoost-Friesland verminderen. Daarom wordt er een
informatieavond georganiseerd op 31 maart in De Pleats in Burgum. De ex-inbreker vertelt hier
onder andere hoe hij alle gelegenheid kreeg zijn slag te slaan. Hij is ter voorbereiding op de
informatieavond de buurt ingegaan om foto’s te maken. Aan de hand van deze foto’s vertelt hij
wat er verbeterd kan worden. Misschien komt úw woning wel aan bod!
Informatieavond
Eerder in maart vond er een informatieavond plaats in Buitenpost. Door de hoge opkomst en
het indrukwekkende verhaal van Jansen was dit een geslaagde avond. Daarom organiseert de
gemeente Tytsjerksteradiel een zelfde informatieavond in Burgum.
De informatieavond wordt gehouden van 19.30 uur tot 22.00 uur in
De Pleats aan de Schoolstraat in Burgum. Na de presentatie is het
mogelijk om vragen te stellen aan Evert Jansen en wijkagenten uit de
gemeente.
Aanmelden
Aanmelden kan tot 27 maart via gemeente@t-diel.nl of telefonisch via
14 0511. Vermeld bij de aanmelding met hoeveel personen u komt,
uw adres en postcode.

- 15 -

- 16 -

DE KIMBRYSKE FLOED
Op 'e legere skoalle yn Suwâld krigen we 'vaderlandsche geschiedenis' yn de tredde en fjirde
klasse, by master Groen. By de earste les liet hy ús platen sjen út in boek. De iene plaat
stienen iistiidbisten op: mamoeten, wolhierige noashoarn, reuze herten, as spoekeftige bisten
mei wite linen op in swarte achtergrûn tekene, en in tekening fan de "Cimbrische Vloed", ús
foarâlders as neakene drinkelingen, in inkelde yn in bistefel, neakene berntsjes yn de modder.
No, dy Kimbryske floed, dêr't se oant dy tiid fan tochten
dat dy de oarsaak west hie dat Ingelân in eilân waard
en dat de Sudersee en it waad ûntstien wienen, en dat
al dy beammen dy't men ûnder it fean fûn, doe
omrekke wienen, dy koe alles moai ferklearje dêr't men
de oarsaak net fan wiste.
It idee soe by Strabo weikaam wêze, in Grykske
skriuwer (64 f.K. - 25 n.K). Mar H.F. Link wiist der yn
'Die Urwelt und das Alterdum' al op dat sokke floed
ferhalen as oarsaak fan ferskate trochbraken, sa as by
Cimbrische vloed, J. Kaiser, Ryksmuseum
Gibraltar en Messina en de Bosporus ensafh., yn it
Middenlânske seegebiet al sa âld binne as der skiednis of ierdrykskunde beskreaun wurdt. Hja
binne earder mytysk as histoarysk. No, Strabo hie it yn syn Geologia, boek 7 haadstik 2,
wiidweidich oer de Cimbri, en begrypt dat hja út it noarden fan Europa wei kamen. Mar dat hja,
sa as der sein waard, troch in grutte floed út har lân ferdreaun wienen, dêr woe hy neat fan
leauwe. Hy fûn it bespotlik te tinken dat minsken dy't by de see wennen bang foar in floed wêze
soenen, dat wie ommers in elke dei twaris foarkommend ferskynsel, sa as elk wit dy't by de see
wennet! Dêr hoege jo dochs net bang foar te wêzen. Boppedat, dêr wennen noch altyd Cimbri,
want dy hienen noch in hillige tsjettel oan keizer Augustus skonken, mei ferûntskuldiging oer
wat der foarfallen wie, dus har lân wie der ek net ûnder strûpt. Strabo koe allinne de
Middelânske see, dêr't de floedhichten net sa grut binne.
Mar troch Strabo wisten ús skiedskriuwers, dat
der mooglik ienris in geweldige floed of
oerstreaming west hie. Dat sa koenen hja mei in
berop op Strabo, in protte ferskynsels dêr't hja tiid
en oarsaak net fan wisten ferklearje. Dat is it
probleem mei skiednisskriuwers, hja helje rûnom
wat wei by âlde skriuwers, dy't hja as autoriteiten
beskôgje en dy't hja net tsjinsprekke doarre en
brûke dat om har nasjonale of politike
foarûnderstellingen mei te bewizen, sels as dy
âlde skriuwer it ek net wist of it tsjinoerstelde
bedoelde.
Boppedat wurdt der troch skiedskriuwers faak
sterk oerdreaun, krekt lykas yn de polityk en yn
de reklame, de eigen dingen wurde hiel iensidich
Cimbrian flood W. Steelink
en lûd bearend posityf foarsteld.
Flavius Josephus (37 - 100 n.K.) murk yn syn tiid al op dat oantallen faak wol mei twa nullen
ynkoart wurde moatte, om yn 'e buert fan de wierheid te kommen.
Sa ek de Kimbryske floed en de gefolgen dêr fan. Dizze soe om 115 f.K. foarfallen wêze.
En as gefolch derfan wienen Kimbren, Teutonen en Ambronen út har lân weitein en as
lânferhuzers op wei gien nei Itaalje. De nammen binne latinisearre.
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De Kimbren wienen minsken út Himmerland, de Teutonen út Thy,
beide lânstreken yn it noarden fan Jutlân. En de Ambronen kamen
fan it Noardfryske eilân Oomram, dat yn Deensk en Dútsk Ambrun
hyt. It soe in úttocht fan wol 100.000 minsken west hawwe! En doe't
hja in pear jier letter de Romeinen yn Súd Frankryk bedrigen en
fersloegen soenen der wol 300.000 west hawwe, en in skriuwer
bewearde hunderd jier letter sels fan wol 400.000. Sa groeide it tal
noch doe't hja al útroege wienen.
De Romeinen hienen der belang by de driging tige grut foar te
stellen om maatregels en middels nimme te kinnen om har te
bestriden, om de skande fan de nederlagen te ferlytsjen, en de eare
en rom fan de Romeinen te fergrutsjen, doe't hja se ferslein en
ferneatige hienen.
Dy floed sil der fêst wol west hawwe en de kusten dêr't dizze
minsken wennen slim oantaast hawwe. Mooglik dat hja der sels oan
meiwurke hienen, troch in diel fan de sâlte feanen dêr't hja wennen,
te fergraven foar sâltwinning. Mar ek de seespegelrizing en it sakjen
fan it lân foarmen in hieltyd slimmer wurdende bedriging, en dat gie
net altyd evenredich en foarspelber. Diken sille der doe ek noch net
west hawwe. Dus in stoarmfloed of in floedgolf troch oare oarsaken,
koe samar taslaan, mei alle needlottige gefolgen.
Jutlân levere gâns koarn oan de Romeinen, en der wie dus hannelsferkear mei Rome al of net
mei tuskenhannel. Yn in Deenske skiednis beweerde men dat de lânferhuzing op gong kaam
wie troch dat keaplju har oanred hienen nei de Poflakte te ferhuzjen. Gallië oan dy kant fan de
Alpen wie troch de Romeinen ferovere, mei in protte ferwoasting as gefolch, sa dat in grut part
fan it lân braak lei en ferlitten. Goeie boeren soenen dêr tige wolkom wêze, en it soe har (de
keaplju) en de Romeinen grut foardiel bringe. En foar de lânferhuzers hie it in folle oantrekliker
klimaat as Jutlân.
Dat boadskip soe foaral it jongfolk oanset hawwe ta dizze grutte ûndernimming. As men de
skattingen fan it oantal minsken oer dy tiid sjocht, sille it grif gjin 100.000 west hawwe, litte we
de rie fan Josephus mar folgje en der in pear nullen ôfdwaan.
Doe't hja by Noreia yn Eastenryk oer de Alpen
besochten te kommen, kearden de Romeinen har, en
besochten har yn in mûklaach te lokjen, mei te
bewearen dat hja har in better paad wize soenen, mar
hja hienen misrekkene, de lânferhuzers fersloegen de
Romeinen. Dêrnei trieken hja troch it suden fan Dútslân
nei in plak dêr't hja de Rijn oerstekke koenen, en troch
Frankryk, dat doe noch Gallia hiet, nei it suden, dêr't hja
de Romeinske legioenen dy't har keare woenen, op in
man of tsien nei alhiel ferneatigen. Doe besochten hja it
Ferûnderstelde route fan de tocht
oer de Pyreneeën yn Spanje. Mar dat like har grif net
goed ta, hja kearden werom en besochten yn twa ferskillende groepen, ien foar de Alpen lâns
en ien oer de Alpenpassen yn Itaalje te kommen. Dat slagge, mar dêr waarden hja ien foar ien
ferslein, de measten deamakke, de oaren as slaven ferkocht. En dat wylst hja by elk treffen mei
de Romeinen beswarden dat it har allinne gie om lân tawiist te krijen, as tsjinprestaasje woenen
hja dan wol as helptroepen de Romeinen helpe om har lân te ferdigenjen. Mar de Romeinen
wienen bang foar har, en eangst is in minne riedjouwer.
Sa sjocht men dat de útwreiding fan de Noardsee, en it lânferlies dêr troch, yn de folgjende
ieuwen in stream fan folksferhuzing op gong brocht yn Noardeuropa, dy't úteinlik in ein makke
oan it Romeinske ryk.
Eibert, Burgum
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Kom mar op! spile it stik ‘TWA’
Foar de lêste kear nei it Twadde Pypke by Klaas & Jantsje. In kafee dat stadichoan ús twadde
thús wurden is. De takomst is ûnwis, miskien iepenje Klaas en Jantsje harren kafee nochris op
in oar plak, miskien ek wol net. Wy hoopje dat sy en alle eksintrike gasten wer in nij plakje fine
no it kafee sluten is.
Yn elts gefal binne wy tige bliid mei it de grutte belangstelling foar de foarstelling Twa. Sân
foarstellings en alle kearen in fol kafee mei entûsjaste minsken, dat kin net better! Wy wolle
jimme dan ek allegearre fan herte tankje foar jimme komst. Mei jimme stipe hoopje wy ek yn de
takomst noch in hiel soad prachtige foarstellings te meitsjen.
Wy ha it neipetear mei de karmasters hân en binne tige benijd nei de útslach fan de Kriich, de
jierlikse toanielwedstriid. Ein april hearre wy hoefolle punten at wy foar Twa krigen ha.
Ûnder it genot fan in Suwâldster slokje sille wy no earst neigenietsje fan Twa yn it Twadde
Pypke yn Suwâld!

Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
Skathâlder: Sjoukje Sikkema - Rek. nr. Rabobank 1791.88.798 - KVK. nr. 56342047

Oranjevereniging Suwâld presenteert:

Programma Koningsdag 2015
13:30-16:00 Zeepvoetbal achter de Suderfinne
20:00-22:00 PubQuiz yn de Suderfinne
Maandag 27 april is het zover: Koningsdag 2015. Graag willen we jullie uitnodigen om
Koningsdag met ons te vieren door mee te doen met het Zeepvoetbal en met de
PubQuiz. Natuurlijk bent u allen ook van harte welkom om bij beide activiteiten te
komen kijken en iedereen aan te moedigen. Voor het Zeepvoetbal kun
je je alvast opgeven, zowel als team van 4 of individueel. Er zijn 2
leeftijdsklassen, namelijk basisschoolleeftijd of ouder. Je kunt je vanaf
nu opgeven per e-mail bij oranjeverenigingsuwald@gmail.com of via
Facebook: Oranjeverenigingsuwald. Voor de Pubquiz is het instuif
vanaf 19:30 u. in de Suderfinne. Voor de kleintjes is er 's middags een
draaimolen.
Graag tot dan en geef je alvast op!
Het bestuur van Oranjevereniging Suwâld
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Vragen aan…………………….
Naam: Sjoukje Nijboer-Groenewoud
Hoe lang woon je in Suawoude?
Ik woon al 19 jaar in Suwâld
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Getrouwd met Kees en we hebben twee kinderen; Wendy 21 jaar en Dennis 17 jaar.
Waar stond de wieg?
Mijn wieg stond in Eastermar.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik werk als caissière bij de Plus en ben daarnaast interieurverzorgster bij verschillende
bedrijven en mensen.
Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde graag vrachtwagenchauffeur of slager worden 
Wat zie je graag op tafel staan?
Nasi, bami en patat !
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Ik mag graag in de tuin werken, computeren, boekje lezen en ‘s zomers vissen bij de haven.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom?
Amerika om daar de Grand Canyon te bewonderen, dat lijkt me zeer indrukwekkend !
Zomer of winter?
Nou, doe mij de zomer maar, lekker warm !
Koken of aanschuiven?
Koken, want dan weet ik wat ik krijg.
Zee of Bos?
Zee!!! Dat is een stuk ontspanning
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Dan zou ik de wegen aanpakken, zodat mensen op de fiets normaal naar de pont kunnen
zonder te klagen dat hun nieuwe heup er bijna uit rammelt !
Wat moet absoluut niet veranderen!
De Suderfinne / Pont / Kiosk en sport met hun vrijwilligers.
Wat zou je doen met een miljoen?
Mooi groot huis bij het kanaal kopen en dan daar een camping opzetten.
Wat is je Levensmotto?
‘Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd’ !!!
Suawoude is voor mij…..
Thuiskomen !

Sjoukje
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Vragen aan…………………….
Wie wil er mee doen om ons dorp meer ‘gezicht’ te geven ?!
Door middel van de rubriek 'Vragen aan…' stelt een dorpsbewoner
van Suwâld zich nader aan ons voor. Bekende dorpsgenoten, minder
bekende dorpsgenoten ....., in ieder geval komen we iets meer van
elkaar te weten aan de hand van een aantal vragen.
De vragenlijsten worden spontaan door willekeurige brievenbussen gegooid, met het verzoek
spontaan hier aan mee te doen.
Het is een leuke rubriek, met eenvoudige vragen en kost niet veel tijd. Echter de respons is de
laatste tijd een beetje moeizaam…
Vandaar deze oproep !
Wie wil er mee doen aan de 'Vragen aan…' rubriek ???
Stuur een mailtje naar Marjan en je ontvangt de vragenlijst !
DOE JE MEE ??!!!
Met groet,
Marjan
(m.lieuwes@upcmail.nl)

Geachte dorpsgenoten,
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de tweejaarlijkse rommelmarkt, die dit jaar op
zaterdag 25 april gehouden zal worden. Hebt u nog bruikbare spullen, die nog prima een
tweede leven aankunnen, dan kunt u deze bij voorkeur afgeven op vrijdag 24 april, tussen
10:00 en 20:00 uur bij de Suderfinne. Mocht u het toch eerder kwijt willen, neem dan contact
op met Johannes van der Heide, telefoon 0511 - 431762.
Ook hebben wij belangstelling voor oud ijzer. Wie nog ijzerwaren liggen heeft en deze kwijt wil
t.b.v. de Jan Jochums Visser Stichting, kan contact opnemen met Johannes van der Heide of
Roel Mulder telefoon 0511 - 431923.
Namens de Jan Jochums Visser Stichting
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Uitslagen van dam- en schaakclub “Gezellig Samenzijn” te Suwâld.
10-02-2015
SCHAKEN:
Alle van der Veen
Heerke Steen
Okko Bosker
Minne Veninga
Gerrit van der Meulen
Jan R. Kuipers
Jan R. Kuipers

- Jouko Lukkes
- Jan Tenniglo
- Halbe van der Meulen
- Fre Schriemer
- Bouwe Bosma
- Leendert van der Heide
- Hans Sytema

½–½
1–0
1–0
1–0
0–1
1–0
1–0

- Jouko Lukkes
- Heerke Steen
- Halbe van der Meulen
- Bouwe Bosma
- Fre Schriemer
- Hans Sytema
- Dick Kronemeijer

0–1
1–0
1–0
0–1
0–1
0–1
0–1

17-02-2015
SCHAKEN:
Jan R. Kuipers
Luitzen Mulder
Minne Veninga
Leendert van der Heide
Jan Tenniglo
Okko Bosker
Gerrit van der Meulen

Volleybalsterren gezocht!
In Suwâld is, naast de voetbal, ook een volleybalteam actief, een dames- en een herenteam.
Beide teams zouden graag nieuwe leden willen, om ook volgend seizoen door te kunnen
spelen! Volleyballen is ontzettend leuk en niet moeilijk.
Wij zijn op zoek naar:
 Gezellige, sportieve mannen en vrouwen
 Vanaf ongeveer 16 jaar
 Je hebt tijd om op de woensdagavond, 19.30 – 21.00 uur, te trainen
in Tytsjerk
 Thuiswedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond in Hurdegaryp
 Uitwedstrijden zijn ook op andere dagen, dagen zijn op tijd bekend
 Je hoeft geen volleybalervaring te hebben
Wie zijn wij:
 Een gezellig, sportief en leuk dames- en een herenteam
 Wij trainen samen, met elkaar en tegen elkaar
 Wij worden getraind door Lammert Lourens; hij heeft trainingen gegeven op hoog niveau
 Wij trainen vanaf september en stoppen met de meivakantie
 De wedstrijden worden gespeeld in een dorpencompetitie, zij zijn allemaal in de buurt
 De dames spelen in de A-poule, de heren in de C-poule
Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je graag een keertje vrijblijvend meetrainen,
DAT KAN!
Neem contact op met Lutske Mulder (431923)
of stuur een mailtje (r.mulder55@chello.nl)
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Voorjaarsconcert Cultuurcentrum
de Wâldsang
Op zaterdagavond 21 maart a.s. verzorgen leerlingen en docenten van Cultuurcentrum
de Wâldsang een Voorjaarsconcert in de Kruiskerk in Burgum. Op het programma staan
bijdragen op gitaar, slagwerk, viool en orgel. Bovendien treden er een kinder- en een
vrouwenkoor op. De aanvang is 19.30 en de toegang is gratis. Vanaf 19.00 uur, in de
pauze en na afloop is er een informatiestand geopend. Naast een gevarieerd concert dus
ook een mooie gelegenheid om eens (nader) kennis te maken met de Wâldsang!
“Muziek en meer…”, zo staat bij het Wâldsang logo vermeld. “Muziek” verwijst naar het grote
aantal cursussen en activiteiten op muziekgebied. Op maar liefst 25 leslocaties in
Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel (dus altijd in de buurt!)
verzorgen bevoegde muziekdocenten allerlei lessen. Van viool tot rockgitaar en van drums tot
orgel. Van Barok tot beat en van smartlap tot symfonie. Daarbij worden volop mogelijkheden
geboden voor samenspel. In popbands bijvoorbeeld. Of in fluit-, saxofoon- en gitaarensembles.
Naast het ‘vrijetijdsonderwijs’ worden op zo’n 70 basisscholen in de regio de muzieklessen
verzorgd. Hieronder vallen o.a. lessen Algemene Muzikale Vorming, instrumentverkenningen
en workshops popmuziek.
Het “Meer…” bij het logo staat voor cursusaanbod in andere disciplines dat wordt aangeboden.
Dans bijvoorbeeld. En mode, fotobewerking en film maken. Komende periode zal dit aanbod
verder worden uitgebreid.
Voor meer informatie over aanbod en activiteiten kan iedereen terecht op
www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en op de Facebookpagina. Ook de laatste nieuwtjes,
docenten, en de agenda zijn hier te vinden.
En graag tot 21 maart natuurlijk!

Even voorstellen…..
Namens KEaRN uitvoerend welzijnswerk in de gemeente Tytsjerksteradiel
heeft 2 nieuwe werkers binnen het Regio Team Noord aan de slag. Dit zijn
Mardjantie Kneefel, opbouwwerker-ambulant jongerenwerk en Melanie
Berends, opbouwwerker. Beide werkers zijn actief in het noordelijk deel
van de gemeente, de Trynwâlden e.o. en vanuit het Regioteam regelmatig
te vinden in de straten van Suwâld.
Mardjantie Kneefel, heeft haar focus voornamelijk op het ambulante jongerenwerk in de
dorpen, preventie, jeugd en sport en Andere KOEK (Talenten van jongeren ondersteunen). In
Suwâld ondersteunt zij op aanvraag het jeugd- en jongerenwerk, kinder- en tienerwerk. Voor
vragen neem gerust contact op via: mardjantie.kneefel@kearn.nl en mobiel: 0630010269.
Melanie Berends gaat aan de slag als opbouwwerker van
regioteam Noord. Ze zal met name in Hurdegaryp en
Suwâld aan de slag gaan om contacten te leggen met
organisaties, buurtvereniging en individuele bewoners.
Het doel is om initiatieven en talenten uit de dorpen aan
te jagen en te ondersteunen om "het" voor elkaar te
krijgen. Heeft u een idee voor uzelf, een groep bewoners
of het dorp neem contact op via:
melanie.berends@kearn.nl en mobiel 0611582362
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Melanie (l) en Mardjantie (r)
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Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW)
Diana Saaman, communicatie
Ringweg 4, 7031 GW Wehl
T: 06 51451614
dsaartje@telfort.nl
Wehl, donderdag 12 februari 2015

PERSBERICHT
Staatssecretaris Dijksma verlengt vrijstelling voor bovengronds mest uitrijden

Weer groen licht voor bovengronds uitrijden mest
Kringloopboeren blijven de komende twee jaar hun eigen koeienmest bovengronds uitrijden!
Vandaag staat de regeling in de Staatscourant. Rundveehouders krijgen de vrijstelling als zij
aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kringloopboeren verenigt in de VBBM en de NFW
verzetten zich al jaren tegen de verplichte ondergrondse mestaanwending. ‘Dat is slecht voor
het bodemleven en draagt niet bij aan minder ammoniakuitstoot’, aldus de verenigingen.
Het afgelopen jaar kenmerkte zich door toenemende vraagtekens over de maatregelen omtrent
ammoniakemissie, gehanteerde emissiefactoren en depositie. Er startte een onafhankelijk
onderzoek naar twintig jaar ammoniakbeleid door wetenschapper Jaap Hanekamp en
onderzoeksjournalist Marcel Crok. Critici van het eerste uur zijn de kringloopboeren. Hun
boerenverstand gaf de doorslag om zelf gericht aan mestkwaliteit en mineralen efficiëntie te
werken. Het jaar 2015 kan voor hen niet meer stuk: de mest legaal aanwenden waar het hoort:
boven op de grond.
Aanpakken bij de bron
De kringloopboeren pakken uitstoot van ammoniak bij de bron aan door een ander
management toe te passen op hun bedrijven. Het natuurlijk kringloopsysteem. Twee
verenigingen in ons land richten zich op kringlooplandbouw: de Vereniging tot Behoud van
Boer en Milieu (VBBM) en de Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Door alert te zijn op alle
mineralen in de kringloop en in te zetten op een eiwitarmer rantsoen sturen zij aan op dierlijke
mest met aanzienlijk minder ammoniak. Bovendien staat bodemgezondheid centraal bij
kringloopboeren. De wettelijk verplichte wijze van ondergronds mest
aanbrengen past niet in een natuurlijk kringloopsysteem. Het verstoort het
bodemleven of zoals een kringloopboer treffend motiveert: ’Een koe graaft
zijn mest ook niet in. Lucht, licht en micro-organismen zorgen voor het
natuurlijke proces dat de mineralen uit de mest in de bodem brengt.’
Kringloopboeren hoeven dankzij hun goede kwaliteit mest veel minder
kunstmest te gebruiken. Een win-win-situatie voor het milieu en hun
kostprijs.

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
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Bejaardenhuizen verdwijnen,
langer thuis wonen
Vrijwel iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tot voor kort was het
heel vanzelfsprekend dat u kon verhuizen naar b.v. een bejaarden- of verpleeghuis wanneer
thuis wonen door ziekte, lichamelijke of geestelijke beperkingen niet meer kan. Maar dat is nu
niet meer zo! Tegenwoordig moet u zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen ook wanneer dat
steeds lastiger wordt. Het aantal plaatsen in bejaarden- en verpleeghuizen wordt meer dan
gehalveerd. Dat betekent dat u zichzelf tijdig de vraag moet stellen: ‘Is mijn woning klaar voor
mijn toekomst?’
Als u ouder wordt, is de kans op fysieke ongemakken groter. Meer comfort is dan een
noodzaak in plaats van een luxe. Veel huizen worden aangeboden als seniorenwoningen of als
levensloopbestendige woningen. Maar hierbij wordt geen rekening met een aantal zaken zoals
bijvoorbeeld het ontvangen van zorg. Daardoor voldoen slechts weinig van die woningen
werkelijk aan alle eisen. Ten onrechte gaan veel mensen, waaronder bouwprofessionals, er
vanuit dat aanwezigheid van brede deuren en het ontbreken van drempels wel voldoende is.
Wat te denken van een badkamer die er prachtig uitziet maar waarin u niet door externe
verzorgers geholpen kunt worden zoals verwacht, in verband met de ARBOwet- en
regelgeving?
Om zowel ouderen als bouwprofessionals op dit gebied te kunnen
adviseren is ‘Zelfstandig Wonen Ouderen Friesland’ ontstaan. ZWOF is
opgericht door Yvonne Sterk, Friezin en is gevestigd in Stiens. Zij is
opgeleid tot en heeft jarenlange ervaring als makelaar/taxateur. Ze
heeft zich door middel van opleidingen gespecialiseerd in het langer
zelfstandig blijven wonen van ouderen en is de eerste
Seniorkeurmakelaar in Friesland.
Op verzoek van het Nederlands Instituut Levensloopgericht Wonen
heeft zij, samen met andere specialisten, keuringen ontwikkeld voor het
vaststellen of een woning, wooncomplex, mantelzorgwoning of zorgunit
geschikt is voor bepaalde doelgroepen. De resultaten van een
dergelijke keuring worden gewaardeerd in sterren waarbij ook nog een
unieke ster voor ARBO-eisen wordt afgegeven.
ZWOF kan ingeschakeld worden door zowel particulieren als bouwbedrijven. Bij particulieren
komen wij thuis en door het stellen van vragen en het beoordelen van de woning brengen we
de persoonlijke situatie helder in kaart. Op basis daarvan kijken we wat voor u de beste
oplossingen en mogelijkheden zijn. Misschien is een goede verbouwing wel de oplossing of
verhuizen naar een andere woning die beter past of wellicht het plaatsen van een
mantelzorgwoning.
Binnenkort staat ons aanbod van mantelzorgwoningen, zorgunits, kleinschalige woonvilla’s
maar ook appartementen (waarbij aangegeven wordt in hoeverre deze geschikt zijn voor
specifieke doelgroepen) ook online. Meer informatie vindt u op: www.ZWOF.nl

potloodtekeningen van Bauke v.d. Ploeg
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advertorial

Even voorstellen
Ik ben Tjitske Koopmans, woonachtig in Gytsjerk en ik ben per 1 december
2013 gestart als zelfstandig reisadviseur bij Personal Touch Travel. Ik heb
ruim 15 jaar ervaring opgedaan bij het voormalige Globe reisbureau in
Burgum. Tijdens deze periode heb ik daar voor vele inwoners van Burgum en
omstreken een mooie vakantie mogen boeken.
Als zelfstandig reisadviseur (ook wel mobiel reisadviseur genoemd) geef ik u
de volledige service, vakkundigheid en betrouwbaarheid die u kunt
verwachten van een reisbureau, maar dan met de nadruk op persoonlijke
aandacht en op de tijden wanneer het u uitkomt.
Aanbod
Of het nu gaat om een zonvakantie, een stedenreis, een kampeervakantie, wintersport, losse
vliegtickets, autohuur en of camperhuur, een weekendje weg of die leuke fietsexcursie in een
van de grote wereldsteden; graag vind ik voor u de beste deal uit ons zeer ruime aanbod.
Uiteraard zorg ik ook, wanneer u dat wenst, voor de benodigde reis- en/of annuleringsverzekering.
Hoe werkt het
U kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen en uw wensen kenbaar maken. Dan
ga ik voor u aan de slag en vervolgens kom ik bij u langs, of u ontvangt de mogelijkheden per
mail of telefoon; maar net waar u de voorkeur aan geeft. Door mijn flexibiliteit, enthousiasme,
kennis en persoonlijke benadering kan ik u helpen met het plannen en boeken van uw ideale
vakantie of reis.
De voordelen op een rij
 Flexibiliteit, persoonlijke service en ook buiten kantooruren bereikbaar. Deze service kost
u uiteraard niets meer dan bij een regulier reisbureau.
 U heeft maar 1 persoonlijk aanspreekpunt; vanaf het 1e contactmoment tot na
terugkomst van uw reis.
 Geen oeverloze zoektochten meer op internet; ik help u graag de juiste vakantie te
vinden.
 Vanzelfsprekend is Personal Touch Travel aangesloten bij het SGR en ANVR. Daardoor
is de (financiële) zekerheid van uw reis gewaarborgd.
Wilt u ook uw eigen persoonlijk reisadviseur?
Neem vandaag nog contact met mij op per telefoon
of per mail en ik ga voor u aan de slag!
Met vriendelijke groet,
Tjitske Koopmans
06-25360061 of
tjitske.koopmans@personaltouchtravel.nl
www.personaltouchtravel.nl/tjitske-koopmans
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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
MAART:
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
31.

Gearkomste frijwilligers Kiosk-Pont
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Provinsjale Steateferkiezings /
Wetterskipferkiezings / Shantykoar
Yoga / Muzykferiening / Bridge / Sport
Dûnsjûn
Gearkomste frijwilligers Skippers-Pont
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste Suderfinne
Jiergearkomste Wettersportferiening Suwâld
Biljertklub / Dam- en skaakklub

APRIL:
1.
2.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.
23
25.
27.

Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Biljertklub / Dam- en skaakklub /
Algemiene Ledegearkomste CDA
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Ledegearkomste Doarpsbelang
Bridge cursus /
Gearkomste bestjoer Suderfinne / Doarpsbelang
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste begraffenisferiening
Bridge cursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Rommelmerke Jan Jochums Visser Stifting
Keningsdei

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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