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Bedankt voor de medewerking
Sinds kort staat onderstaand bord bij de ingang van
Suwâld dat de bewoners/passanten bedankt voor de
medewerking. Dit naar aanleiding van de herbestrating
van het Noarderein, wat voor veel overlast zorgde.
Nou, zo’n bedankje maakt dat je al die keren omrijden
snel vergeet.
Wat je al niet met medewerking kunt bereiken! In deze
Mei Inoar wordt die van u door meerdere clubs
gevraagd, in de vorm van donaties/contributie of
meedenken. U kunt ook lekkere dingen bestellen,
zoals taart of oranjekoek of rookworst. De
toneelvereniging doet het in de vorm van een
uitdaging: krijgt u creatieve ideeën bij ‘De Bolle van
Suwâld’? Doe er iets mee! De jeugd wordt uitgenodigd
om mee te doen met ‘De pASsant’.
Ook aanwezig-zijn kunnen we zien als medewerking
dus u kunt de ledenvergadering van de sportvereniging bijwonen, of straks in januari naar het
nieuwjaarsconcert van Speelt Wel. In Rottevalle wordt
een kerstwinkel opgestart door een dorpsgenoot en Uit
de oude Doos maakt ons nieuwsgierig naar een dorp
in Engeland.
En dan vragen wij nu uw medewerking door deze Mei
Inoar met plezier te lezen.
Anke-Bonny

26. Voetbal competitie Oktober
28. Uit de Oude Doos
29. Belangrijke telefoonnummers
30. Nieuws van de zondagsschool
Adverteren
31. Om te puzzeljen
32. Suderfinne Aginda

layout: H. v.d. M.

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 10 desimber o.s. om 14.30 oere yn ‘e Suderfinne.
Jo kinne de kopij ynleverje foar eltse sânde fan ’e moanne.
Alles wat dêrnei ynlevere wurdt, sil mooglik net
mear yn de oanbelangjende edysje pleatst wurde.
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Inrichting veldje achter de Mostermûne
Hallo dorpsgenoten,
Het veldje achter de Mostermûne mogen wij naar eigen inzicht inrichten. Wij hebben
ondertussen een werkgroep opgericht om te gaan brainstormen. In deze werkgroep zitten:
Sylvana Goedkoop, Elsa van der Meulen, Alef Rozema, Remco Veenstra en Jellie Venema.
Met zijn allen hebben wij wat ideeën opgedaan. Maar, omdat het iets voor het
hele dorp moet zijn, willen wij graag weten of er mensen zijn, die hier ook een
idee over hebben. Wij hebben bijv. gedacht aan een hertenkamp, fruitbomenveldje, waterspeelplaats voor de kinderen aan de ene kant en aan de andere
kant een heuvel met een bankje erop waarop je vrij uitzicht hebt over het veld.
De gemeente wil wel graag, dat we met ons idee ook mensen aan het werk helpen,
die ondersteuning nodig hebben. Misschien dat we een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld It
Griene Nêst. Natuurlijk zit er ook een prijskaartje aan. De gemeente wil echter niet vertellen,
wat we kunnen besteden. Dus we mogen eerst zo vrij mogelijk denken. Overal is er wel een
oplossing voor….
Dus inwoners van Suwâld, kom met een prachtig plan, idee en stuur deze naar
j.venema80@upcmail.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep,
Jellie Venema

Contributie Dorpsbelangen Suwâld
In de maand november is het weer tijd om de contributie van Dorpsbelangen
te incasseren. Mocht u het er niet mee eens zijn, dan heeft u de mogelijkheid
om de incasso terug te laten boeken binnen 8 weken.
Tevens wil ik u erop wijzen, dat bij wijzigingen van persoonlijke gegevens, b.v.
verhuizing, samenwonen etc. deze wel door moeten worden gegeven aan de
penningmeester.
Voor degenen die zelf hun contributie overmaken, graag even aandacht voor het bedrag.
Staat dat bij automatische overboeking nog wel goed? Het gaat om een bedrag van € 12,50
Met vriendelijke groet,
Jellie Venema
Suderein 6
9255 LB TYTSJERK

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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Bedankje
Heel hartelijk dank,
Voor alle kaarten, bezoekjes, bloekstukjes en bloemen van uit het hele dorp en veraf.
Het is voor ons een grote steun nu en verder.
Groeten Elisabeth en Geert.

Het bestuur van Sportvereniging Suawoude nodigt alle leden van harte uit voor de:

Ledenvergadering
Vrijdag 20 november 2015
In dorpshuis de Suderfinne

Aanvang 20.00 uur
Agenda vergadering vrijdag 20 november 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag seizoen 2014-2015
Verslag kascommissie
Financieel verslag 2014-2015
Begroting
Bestuursverkiezing
Aftredend:
Tjibbe v/d Veen
Nieuwe bestuursleden:
Matthé Kooi
8. Bestuursmededelingen
9. Leden inzet voor divers vrijwilligerswerk binnen de club
10. Verloting diner bon onder leden Club van Honderd
11. Rondvraag
12. Sluiting
De benodigde papieren kunt u vanaf een half uur voor aanvang voor de vergadering inzien.
Het bestuur
-7-

- 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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Vragen aan…………………….
Naam: Joop v.d. Kooi
Hoe lang woon je in Suawoude?
M'n hele leven, maar ik heb ook in Leeuwarden en Surhuisterveen
gewoond.
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Ik ben getrouwd met Sjoukje en pleegvader van Sigrid en Pake van Sven !
Waar stond de wieg?
Mijn wieg stond op de Symen Halbeswei 2, waar nu Sip de Bildt zijn kantoor staat.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik werk bij de Alliancegroup als fabrieksmonteur; ik repareer wasmachines, vaatwassers e.d.
Wat wilde je vroeger worden?
Vroeger wilde ik graag DJ worden, net als Frits Spits !
Wat zie je graag op tafel staan?
Snert of de gewone Hollandse kost.
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Achter de computer, muziek, toeteren.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom? (en met wie?)
Naar Amerika en dan de route 66 rijden op de motor, samen met Sjoukje.
Zomer of winter? Zomer
Koken of aanschuiven? Aanschuiven
Zee of Bos? Bos
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken ? (liever niet natuurlijk...)
Broodje Shoarma
En wat is het eerste wat je doet als je thuis komt?
Rustig zitten en meestal heeft Sjoukje het eten al klaar, dus eten !
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Niks
Wat moet absoluut niet veranderen!
De gemoedelijke sfeer en de rust.
Het blijven bestaan van de Suderfinne.
Op je verlanglijstje staat?
Een miljoen!
Wat zou je doen met een miljoen?
Een feestje geven en hier en daar wat weggeven.
Wat is je Levensmotto?
Leven en laten leven
Suawoude is voor mij…..
Thuis

Joop
-9-
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Kom mar op! spilet ‘De Bolle fan Suwâld’
Dit jier spilet ‘Kom mar op!’ in echte klucht. De Bolle fan Suwâld giet oer de eskapades
fan Ate, in grutte frouljusgek!
De Bolle fan Suwâld is in hagelnije eigen produksje skreaun en regissearre troch Sander
Kalsbeek. Mei dit stik is in noflike jûn om de bûsen by út te skuorren fersekere!
Foarstellings:
Freed
Saterje
Freed
Saterje

12 febrewaris 2016
13 febrewaris 2016
19 febrewaris 2016
20 febrewaris 2016

Snein
21 febrewaris 2016 (matinee)
Reservedata: 26 & 27 febrewaris 2016
Mister-ferkiezing ‘De Bolle fan Suwâld
Gewoanwei is Kom mar op! foar boeren, burgers en buitenlui. Dizze ferkiezing is foaral geskikt
foar de boeren. Kom mar op! siket yn it ramt fan it nije stik nei de bêste
Bolle fan Suwâld en omkriten. Dus boeren: meitsje in foto mei de namme
en in koart ferhaaltsje oer jimme bolle en beskriuw werom dizze bolle de
meast bysûndere of kreaze is. Dit mei sa kreatyf, serieus of sa mâl as
mogelik. De burgers en buitenlui bepale troch te stimmen de útslach. Stjoer
jimme kreaasjes foar 15 desimber nei kommaroptoaniel@gmail.com.
Suderfinne Barren
Yn it wykein fan 22 en 23 augustus is it waarm yn Suwâld, wol 30 graden! Yn de grutte seal fan
de Suderfinne is it noch waarmer, it broeit. De toaniellampen baarne. Spilers binne oan it
aktearjen. Switdrippen falle op it poadium en de kamera rint. Ûnder begelieding fan de
Amsterdamse keunstenaars Frank Koolen en Kasper Jacobs binne wy drok dwaande mei de
opnames foar de film 'Suderfinne Barren'. In koarte film fan ûngefear 9 minuten, in keunstwurk!
It keunstwurk ‘Suderfinne Barren’ is yn septimber presentearre tidens
de Triënnale fan Beetstersweach. In trije dagen duorjend keunstevenemint mei ferskate oare keunstprojekten. It wie foar de
dielnimmers Kom mar op! in hiele leuke erfaring, in hiele oare wize
fan aktearjen en neitinken oer spyljen as dat wy gewoan binne. Wy
sille by in goede gelegenheid de film ‘Suderfinne Barren’ ek yn
Suwâld oan jimme presintearje.
Winter woarst aksje
Bûten wurd it kâlder, de wyn waait om it hûs. De kachel wer wat heger sadat it binnen lekker
waarm is. Dit binne de tiden om it gesellich en smûk te meitsjen. Wat past der better by as in
lekkere reekwoarst yn de stamppot of jûns in lekkere droege woarst by de buorrel.
Op 21 novimber tusken healwei tsienen en tolve oere komme wy by jimme del mei hearlike
reekwoarsten en droege woarsten. Freegje oan de doar nei de spesjale oanbieding!

Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
Skathâlder: Sjoukje van der Kooi - Rek. nr. Rabobank NL02 RABO 0179 1887 98 - KVK. nr. 56342047
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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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Donateursaksje
Wy binne bliid mei jimme komst nei de útfierings fan toanielselskip ‘Kom mar
op!’. Wy genietsje derfan om wer in nij stik te bringen en fan jimme applaus.
Wolle jimme ús noch mear stypje? Wurd dan donateur! Foarwaarde is
oanmelding as donateur en beteljen fan it donateursjild foar 31 desimber 2015.
Project ‘De pASsant’ - Centrale As
In juli 2016 wordt de Centrale As geopend. ‘De pASsant’ is een cultureel project ter
gelegenheid van deze opening. Op verschillende locaties worden korte voorstellingen gegeven.
Met bussen worden de bezoekers van en naar de locaties vervoerd. Ook Suwâld is uitgekozen
als locatie. ‘Kom mar op!’ zal hiervoor de voorstelling in Suwâld organiseren. We hebben al
flink gebrainstormd en de projectgroep heeft al vele ideeën uitgewerkt. Volg Facebook en de
site want binnenkort is er meer nieuws over ‘De pASsant’!
Jongeren gezocht voor project ‘De pASsant’
Voor het project ‘De pASsant’ in juli 2016 zoekt ‘Kom mar op!’ jongeren van 10 tot 18 jaar die
mee willen spelen. Je kunt je ook opgeven om mee te helpen met de voorstelling. We maken
voor de ‘De pASsant’ een voorstelling van 20 minuten. Je wordt hiervoor gecoacht door een
professionele regisseur. De repetities vinden plaats van maart tot en met juni 2016. Van 1 t/m
17 juli zijn er 5 voorstellingen. Pak deze unieke kans en geef je op via
kommaroptoaniel@gmail.com. Voor vragen of informatie kan je natuurlijk altijd bij ons terecht!
JongerenTheaterDag!
Op zaterdag 21 november organiseert Keunstwurk in samenwerking met Stichting
Amateurtoaniel Fryslân de JongerenTheaterDag in Bakkeveen.
Jongeren van 12 tot 18 jaar ontmoeten en inspireren elkaar en werken samen met
theaterdocenten aan een korte theaterpresentatie. De dag begint om 10.00 uur met een
warming up en eindigt in de avond met de presentaties: een mooi moment voor je ouders om te
komen kijken.
Kom met je vrienden of schoolgroep naar Bakkeveen voor een gezellige dag vol theater. Je
wordt ingedeeld bij een goede theaterdocent die de hele dag met je werkt en in de avond laat
je met je groep een korte presentatie zien.
Lesdocenten zijn o.a.: Eelco Venema (Berne Iepenloft Spul), Rozemarijn Strubbe (Hûns /
Leons), Tonnie Dinjens (Regisseur Spangas), Grytha Visser (Jongeren Diever), Raymond
Muller (Tryater), Theo Smedes (De Emigrant) Luuk Eisema (adviseur Keunstwurk). Ze zijn
allemaal even goed!
Het belooft een gezellige dag te worden met veel ontmoeting, lekker werken en elkaar
inspireren. Kortom een onmisbare dag waar je traint, optreedt en kijkt.
Deelname aan het programma, inclusief lunch, avondeten en lessen kost € 20,- per persoon.
(contant te voldoen aan het begin van de dag).
Meedoen of info? Laat het zo snel mogelijk weten door een mail te sturen naar Kom mar op!
via kommaroptoaniel@gmail.com.

De Brandwondencollecte heeft in Suwâld € 396,82 opgebracht,
ook dit jaar weer een mooi bedrag waar de Nederlandse
Brandwonden Stichting natuurlijk weer erg blij mee is.
Ik wil jullie als gulle gevers en in het bijzonder de collectanten,
want zij doen het elke keer maar weer, namens de Brandwonden
Stichting hartelijk bedanken.
Collecte Organisator Tineke Taekema-Wiersma
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Team Tytsjerksteradiel Noord is er voor de kleine en de grote mens, het
dorp, de buurt, instelling of organisatie. Kortom: voor jou. Wij zijn
nieuwsgierig naar jou!
Je kunt veel zelf, toch heb je soms net een steuntje in de rug nodig.
Omdat je het even niet ziet zitten, omdat je niet weet hoe je verder moet,
omdat je een geweldig leuk idee hebt voor je dorp of wijk, maar niet
weet hoe je dit aan kan pakken. Of misschien loop je als club of vereniging tegen zaken aan
waarbij je graag wilt dat iemand mee denkt. Dan zijn wij er!
Ben jij nieuwsgierig naar ons? Spreek ons aan als je ons ziet of neem eens contact op!
We zijn tot eind 2015 te vinden op de volgende locaties:
•
Dinsdag
14.00-16.00 uur
in Skewiel, Frisiastate 23 te Oentsjerk
•
Donderdag 10.00-12.00 uur
in It Maskelyn, Easter Omwei 5 te Hurdergaryp
Onze website:
www.kearn.nl/team-noord
Ons e-mailadres:
teamnoord@kearn.nl
Ons telefoonnummer: (0511) - 46 52 00
Onze website:
www.tichtbyelkoar.nl/dorpenteam
Ons e-mailadres:
tdnoord@dorpenteamtdiel.nl
Ons telefoonnummer: 14 0511

Gevonden
Op de hoek van het Zuiderend/Monnikenweg heb ik
dinsdagochtend 3-11 deze sleutel gevonden.
Af te halen op Ds. Oosterhuisstraat 15.
Groetjes, Tamara van der Heide

Nieuws van muziekvereniging Speelt Wel
Donateursbijdrage en bestelling taart/oranjekoek
Binnenkort komen wij weer bij u langs voor de donateursbijdrage en kunt u uw kerst taart en/of
oranjekoek bij ons bestellen. De prijs voor een grote taart/oranjekoek is € 19,00 en voor een
kleine taart/oranjekoek € 10,00. We bezorgen ze op 24 december 's middags.
Sinterklaas
Ons eerst volgende optreden in het dorp zal zijn bij de aankomst van
Sinterklaas.
Zaterdagavond 9 januari Nieuwjaarsconcert
Zet het alvast in uw agenda! Op zaterdagavond 9 januari geven we samen met
brassband Oentsjerk B een nieuwjaarsconcert in de Suderfinne.
Meer informatie hierover in de volgende dorpskrant.
Een muzikale groet van muziekvereniging Speelt Wel
- 15 -
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DE UNDERGONG FAN IT ROMEINSKE RYK
Yn it foarige stik seagen we, dat der oant de tiid fan keizer Anastasius ta, net sprutsen wurde
koe fan in ûndergong fan it ryk. Under it bestjoer fan de Vindill en Goaten, dy’t as lytse
minderheden nei in pear generaasjes wol assimilearre wienen, hie it westen fan it ryk wer ta
oansjen en wolfeard komme kinnen, mar it rûn alhiel oars.
Nei keizer Anastasius, kaam keizer Justinus, dy’t sa ‘beskaaft’ wie dat er syn wetten mei in
krúske ûndertekenje moast, hy koe lêze noch skriuwe. Dêrom hie er syn omkesizzer
Justinianus in goede skoalle oplieding jaan litten, sa dat dy him helpe en opfolgje koe.
Justinianus wie sûnder mis in tûk en tige from man. Mar ien ding wie him tige yn ’e wei: Al dy
heidens en ketters dy’t mar net leauwe woenen yn de Trijeienheid, dy’t dochs troch de tsjerke
en de steat as it wiere leauwe fêststeld wie. En dus kamen der al gau nei dat hy syn omke
opfolge hie, wetten tsjin de ‘hellenen’, dat wienen noch heidenske griken. En in pear jier dêrnei
waard it besit fan de ariaanske tsjerken yn beslach naam, en elke foarm fan ketterij binnen it
ryk ferbearn. Wa’t net de mis yn de wiere tsjerke bywenne, waard ferband. Earst moasten de
Joaden en de Samaritanen it ûntjilde, en doe de ketters yn Egypte.
Want Justinianus syn plan wie it ryk frij te meitsjen fan ketters.
De Romeinen wienen al ieuwen mei de Perzen en Arabieren yn oarloch. Mar no waard der foar
grau jild in frede mei de Perzen sletten, it koste Justinianus 440.000 pûn goud.
En doe hie er de hannen frij foar in oarloch tsjin de ketterske barbaren yn Noard-Afrika en yn
Italië. Syn bêste riedjouwers retten it him slim ôf. Folslein ûnnedich, it wie ommers al romeinsk
gebied. En it wie in ûnmooglike ûndernimming dy’t in berch jild kostje soe, en neat opleverje as
in protte deaden, it soe swiere belêstingen fergje, it folk soe grif yn opstân komme. Net Dwaan!
Mar in biskop kaam as in profeet om te fertellen dat hy in fisioen hân hie. Dêryn hie God him
opdroegen de keizer te bemoedigjen, en dat Hy him de oerwinning jaan soe. Dat joech by
Julianus de trochslach.
Der waard in grut leger reemakke. Der kaam in float fan 600 skippen, foar 5000 ruters en
10.000 man te foet, mei al har hynders, ark en foarrieden.
Yn 534 waard de float troch de biskop ynsegene en stiek doe, ûnder lieding fan Belisarius,
beselskippe fan syn frou Antonina en syn kronykskriuwer Procopius, fan wâl nei Afrika.
De Vindill yn Africa, waarden skat op in 600.000 minsken (80.000 manlju) hja foarmen de
bestjoerende toplaach. It lân wie yn frede en wolfeart, behalve de tsjerklike ferskillen dan. Mar
no wie der twaspjalt, troch dat guon de kening te slap fûnen. Hja hienen in oare kening keazen
en de foarige opsletten. Dat joech Justinianus in ‘reden’ om syn offisjele fazal te help te
kommen en de Vindill oan te fallen, de wiere reden wie dat hja ariaansk wienen, yn Justinianus
eagen dus ‘ketters’ en dy moasten útroege wurde.
It parate leger en de float fan de Vindill wienen op Sardinië om in opstân te ûnderdrukken. Sa
slaggen de Romeinen der yn de Vindill yn 3 moanne te ferslaan en foar’t grutste part út te
roegjen. It levere de romeinske kommedant Belisarius in triomftocht op yn Byzantium.
Mar it hie fan gefolgen dat Noard-Afrika nei in skof fan wanbestjoer úteinlik ferlern gie en earst
troch heidenske Berbers en Moren en letter troch de moslims yn besit naam waard.
De Goaten yn Italië hienen, nei tige goede jierren ûnder Theodorik en Amalasûnta, yn 535
Theodatus as kening, in filosoof, mar as kening en oanfierder neat wurdich.
It romeinske leger, wer ûnder lieding fan Belisarius, hie út Afrika wei sûnder muoite Sicilië
ynnaam, en wie dêr út wei oerstutsen nei Italië, Napels joech al gau belies. Doe triken hja op
nei Rome en namen it sûnder muoite yn.
Undertusken seagen leger en lieding fan de Goaten dat hja fan Teodatus neat ferwachtsje
koenen en rôpen op in landei ien fan har oanfierders, Vitigis, út as kening. Hja besleaten oant
de maytiid te wachtsjen mei in tsjinoanfal, om har troepen rûnomwei te ferienigjen, sadat hja it
romeinske leger oan koenen. Doe trieken hja nei Rome en belegeren it. Hja koenen de stêd net
alhiel omsingelje, en it slagge harren ek net it troch bestoarmjen yn te nimmen.
De Romeinen seagen kâns it hieltiid wer te befoarriedzjen, en oplêst moast Vitigis de belegering opjaan en luts him tebek op Ravenna. Hiel Italië kaam no yn opstân, mar der ûntstie
ek ûnienigens by de romeinske legerlieding, en doe foel de frankyske kening
Theodebert mei 500.000 Franken yn Italië. Hja foelen sawol de Romeinen as
de Goaten oan, mar yn it al alhiel útroepele lân krigen hja gebrek oan iten
en drinken. Troch it iten fan deade bisten en it drinken fan
bedoarn wetter krigen hja sykten en it grutte frankyske
leger slynde wei as snie foar de sinne.
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Kening Vitigis yn Ravenna belegere seach gjin kâns mear op in goede útslach en joech de stêd
oer oan Belisarius, hy waard nei Byzantium brocht en stoar dêr. Yn 541 waard Totila kening fan
wat der noch oer wie fan de Goaten. Yn in soart guerilla oarloch wist hy in grut part fan súdItalië, Sicilië, Sardinië en Corsica werom te winnen. Mar yn 552 wist Narses, dy’t mei in leger
fan 22.000 man nei Italië stjoerd wie, him ta in fjildslach te twingen, dy’t de Goaten ferlearen en
Totila en mear as 6000 fan syn mannen it libben koste.
Syn opfolger wie Teia. De striid ferpleatste him wer nei it suden. Yn it folgjende jier waard op de
Molke Berch tusken Pompei en Salerno de lêste slach yn de Goatyske oarloch útfochten. De
lêste Goaten meast froulju en bern mochten it lân ferlitte en waarden mooglik oerbrocht nei de
Visigoaten yn Spanje.
Justinianus like
nei 20 jier syn
doel berikt te
hawwen yn
554. Doe wie
syn ryk op syn
grutst, mar net
lang. De skatkiste wie leech,
it ryk yn djippe
earmoed. Italië,
alhiel útplondere, hie gjin
boeren mear
om it lân te
Ryk fan Justinianus by syn dea.
bebouwen, de
stêden rûnen leech en ferfoelen ta púnheapen. Hiele folken wienen útmoarde, it hie
miljoenen(Procopius skatte it op mear as tsien miljoen) minskelibbens koste.
In jier letter
plonderen
Franken en
Alemanen it
lân. Yn 568
waard it ferovere troch de
Longobarden,
dy’t noch wol
foar de helte
heidensk
wienen. It ryk
wie net mear by
steat ta syn
eigen ferdiEn wat der 130 jier letter noch fan oer wie.
gening en
waard fan alle kanten oanfallen. It belune hurd, al kamen der letter noch wol wat bettere tiden
en duorre it noch oant 1435 foart ek Byzantium troch islamityske Turken ferovere waard. En ek
dat hie syn woartels yn dizze ketterjacht. In joadskristlike groep dy’t foar de ferfolging fan
Justinianus flechte wie, wie yn Arabië yn ’e buert fan Mekka te lâne kommen, en sa kaam
Mohamed mei it kristendom yn ’e kunde, dat him ynspirearre ta de koran en de islam. En syn
folgelingen feroveren yn de folgjende ieuwen it hiele east-romeinske ryk.
It is apart dat elk ek hjoed de dei noch, dizze ûndergong taskriuwt fansels oan de barbaren en
oan pestsykten, miswier, hongersneed, ynflaasje ensafuorthinne. En net oan de folkemoard en
ketterjacht fan Justinianus. De roomske tsjerke hat him hillich ferklearre.
Eibert

Burgum
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Twinkels
Twee zussen,
Ene donker…
Ander blond…
Maar beide met dezelfde creatieve passie !
Openen op 11/12 &13 december een Kerstwinkel: Twinkels,
in het mooie Friese plaatsje Rottevalle.
Gryt:

Meester in de bloemsierkunst en 12 jaar eigenaresse van een eigen bloemenzaak in
Rottevalle, nu werkzaam in het onderwijs
en
Marjan: Interieurstylist en werkzaam als projectleider in de zorg, hebben hun gezamenlijke
creativiteit gebundeld en dat resulteert in een bijzondere kerstwinkel !!

In de sfeervolle ruimte worden de mooiste
groendecoraties en groenarrangementen
uitgestald, zijn er natuurlijke kerstartikelen
van hout en klei, kransen, bijzondere
houtdecoraties, meubels, brocante en
nog veel meer mooie spullen…mag het

iets bijzonders zijn…?...

Welkom Bij Twinkels !!
Openingstijden:
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

11 dec 11.00 – 21.30 uur
12 dec 11.00 – 21.30 uur
13 dec 11.00 – 17.00 uur

Haven 12 9221 SR Rottevalle (FR)
(06 12251152 /
Facebook: Twinkels Kerstwinkel)

Denkt u aan het inleveren van de puzzel?
De oplossing kan worden ingeleverd voor
donderdag 26 november 2015 in de bestemde brievenbus
van de dorpskrant in de Suderfinne.
Ook kunnen de antwoorden worden ingeleverd via de mail.
Mail: ontdekjeplekjesuwald@gmail.com
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Maak jij graag mensen blij en heb je wat tijd over?
Dan kan De Friese Wouden jouw hulp goed gebruiken! We zijn
op zoek naar vrijwilligers voor het vervoer van cliënten van en
naar de dagverzorging/dagbehandeling van woonzorgcentrum
Berchhiem in Burgum.
Ook zoeken we vrijwilligers die willen helpen in de huiskamers,
bij de kerkdiensten of bij de activiteitenprogramma’s.
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Je reiskosten worden vergoed.
Vrijwilligers kunnen zich melden bij:
Hetty Thomson
T 0511 467500
E hetty.thomson@friesewouden.nl

Uitslag schaakcompetitie
13-10-2015
Alle van der Veen
Bouwe Bosma
Luitzen Mulder
Leendert van der Heide
Gerrit van der Meulen
Jan Tenniglo

1–0
1–0
0–1
0–1
1–0
1–0

- Siemen Algra
- Jouko Lukkes
- Heerke Steen
- Jan Kuipers
- Okko Bosker
- Fré Schriemer
20-10-2015
Heerke Steen
Jan Kuipers
Hans Sytema
Okko Bosker
Jouko Lukkes
Alle van der Veen

- Bouwe Bosma
- Gerrit van der Meulen
- Leendert van der Heide
- Minne Veninga
- Siemen Algra
- Fré Schriemer

0–1
1–0
0–1
1–0
1–0
1–0

27-10-2015
Bouwe Bosma
Jouko Lukkes
Gerrit van der Meulen
Minne Veninga
Jan Kuipers
Jan Kuipers

1–0
1–0
0–1
0–1
1–0
1–0

- Leendert van der Heide
- Luitzen Mulder
- Alle van der Veen
- Jan Tenniglo
- Okko Bosker
- Hans Sytema
03-11-2015
Bouwe Bosma
Heerke Steen
Fré Schriemer
Jouko Lukkes
Jouko Lukkes
Leendert van der Heide

- Gerrit van der Meulen
- Alle van der Veen
- Hans Sytema
- Okko Bosker
- Minne Veninga
- Luitzen Mulder

10-11-2015
Heerke Steen
Gerrit van der Meulen
Siemen Algra
Hans Sytema
Leendert van der Heide
Jan R. Kuipers

- Jouko Lukkes
- Jan Tenniglo
- Bouwe Bosma
- Alle van der Veen
- Okko Bosker
- Minne Veninga

tekeningen Bauke v.d. Ploeg
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1–0
1–0
½–½
0–1
1–0
1–0

1–0
0–1
0–1
1–0
1–0
0–1

Uitslag damcompetitie
Dammers worden weer wakker.
Op de derde dinsdag in september zijn we weer begonnen. We hebben er 1 nieuw lid bij, maar
zoals je aan de uitslagen wel kunt zien, hebben we nog geen ledenstop nodig. Dus als je zin en
tijd hebt, kom gerust op dinsdagavond naar de ‘Suderfinne’, echt gezellig.
Hier de uitslagen
22 september
S. Stoker
G. Rosier
W. Scholte

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

0–2
0–2
0 – 2!!!!!

29 september
A. Stoker
D v/d Heide
K. Bosma

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

2–0
2–0
1–1
6 oktober
D. v/d Heide
R. Schievink
A. Stoker

- S. Andringa
- G. Rosier
- zoon Siep

0–2
2–0
0–2

13 oktober
S. Andringa
A. Stoker
R. Schievink

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

2–0
2–0
0–2

20 oktober
S. Andringa
W. Scholte
R. Schievink
G. Rosier

- A. Stoker
- S. Stoker
- D v/d Heide
- K. Bosma

2–0
2–0
2–0
1–1

27 oktober
K. Bosma
D. v/d Heide
G. Rosier
R. Schievink

- W. Scholte
- W. Scholte
- S. Stoker
- A. Stoker

2–0
2–0
0–2
0–2

Natuur- en landschapsbeheer door de vereniging
Noardlike Fryske Wâlden
Het landschap in Noordoost-Fryslân wordt onderhouden door ruim
duizend betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden
(NFW). Zo’n 850 boeren en 200 particulieren in vijf gemeenten doen aan
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. “Voor veel mensen zijn
elzensingels en weidevogels in het land in onze regio vanzelfsprekend.
Toch doen onze leden er veel moeite voor om het landschap van 50.000
hectare mooi te houden en weilanden geschikt te maken voor vogels”, zegt NFW-voorzitter
Attje Meekma.
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Het merendeel van de boeren in Noordoost-Fryslân is aangesloten bij de vereniging NFW, een
collectief van zes verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer. De NFW-leden zorgen
onder andere voor het beheer van 150 kilometer houtwallen en 1.500 kilometer elzensingels.
Daarnaast onderhouden ze honderden pingo’s en dobben en staan ze borg voor 600 hectare
botanisch beheer en 7.000 hectare collectief weidevogelbeheer.
Coulisselandschap
Het eeuwenoude
cultuurlandschap van de
Noardlike Fryske Wâlden wordt
alom geroemd. Kenmerkend zijn
de elzensingels, houtwallen en
pingo’s. Nergens in Europa is
zo’n buitengewoon mooi
coulisselandschap bewaard
gebleven. Rijen bomen met
daaronder (bramen)struiken
omzomen de weilanden. De
diversiteit van de natuur is uniek.
Er is een grote variatie aan
boomsoorten en tussen de
bomen leeft een groot aantal
zang- en roofvogels, marterachtigen, reeën en andere dieren. Verder is het gebied rijk aan
bijzondere kruiden, mossen, varens, grassen en struiken.
Snoeien
Het landschap heeft onderhoud nodig om ook in de toekomst een dichte begroeiing met
voldoende variatie te behouden. Meekma: “Dit is een taak die agrariërs oppakken. Het is
noodzakelijk dat ze de elzensingels en boomwallen om de paar jaar snoeien. En eens in de 21
jaar is het nodig om een complete singel om te zagen zodat de kwaliteit van de begroeiing
wordt verbeterd. Voor een boomwal is dat eens per 25 jaar. De jaarlijkse beheeractiviteiten
bestaan uit controle en onderhoud van de afrastering langs de singels en wallen en het snoeien
van onder andere bramenstruiken.”
Weidevogels
Weidevogels als de grutto, kievit, tureluur, veldleeuwerik en scholekster genieten ook
bescherming van de NFW. De leden doen niet alleen aan nestbescherming en uitstel van
maaien zodat jonge kuikens kunnen schuilen in lang gras, maar ze proberen er ook voor te
zorgen dat het grondwaterpeil, de vegetatiesamenstelling en de voedselbeschikbaarheid op
orde zijn. Ook met het creëren van plasdras bieden ze goede foerageerplekken voor
weidevogels aan. Kruidenrijke percelen en randen trekken veel insecten en vervolgens ook
weer vogels.
Vergoeding
De vereniging NFW werkt samen met betrokkenen in de streek
aan een krachtige regionale economie en een aantrekkelijke
woon- en werkomgeving. “Ook het verbeteren van de milieukwaliteiten van het gebied staat bij ons hoog in het vaandel. De
boeren in de regio hebben al veel bereikt. De Noardlike Fryske
Wâlden is een mooi onderhouden gebied met veel natuurpracht.”
De bomenrijen vormen een natuurlijke handicap voor de
agrarische bedrijven. Vaak zijn de kleine percelen slechts
anderhalf tot twee hectare groot. Bovendien kost het onderhoud
van de vele kilometers aan singels tijd en geld. Dit geldt ook voor
het geschikt maken van het land voor weidevogels en het
aanpassen van het maaibeleid. Via beheerovereenkomsten
ontvangen de agrariërs een vergoeding voor het werk. “Helaas
staan die vergoedingen onder druk. We proberen te zorgen dat
iedereen die aan natuur- en landschapsbeheer doet, er
daadwerkelijk voor beloond wordt”, besluit Meekma.
Kijk voor meer informatie op www.noardlikefryskewalden.nl of www.youtube.nl/NFWalden.
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Competitie voetbal oktober

2 oktober:

Suawoude 35+—Rijperkerk 35+
Pieter v/d Meulen 1
Leovardia 35+—Suawoude 35+
Oeds v/d Heide 1, Pieter v/d Meulen 1
Suawoude 35+—Suameer 35+
Willem Dirk van Vaals 1

1—2
3—2
1—1

3 oktober:

Oostergo 1—Suawoude 1
6—0
O.N.T. 4—Suawoude 2
1—3
Herman Dillema 1, Klaas Rosier 1, Dickie v/d Veen 1
Suawoude VR1—V.C.R. VR1
10—0
Rianne Kooi 4, Rixt Idsardi 3, Thea Spijkstra 2, Aletta Bannink 1
Suawoude D1—G.A.V.C. D3
5—2
Sietse Rozema 2, Eibert Ludema 1, Pieter Rozema 1,
Trinette Schevel 1
Suawoude E1—V.V.T. E1
1—5
Noah Mulder 1
Suawoude F1—O.N.B. F3
0—10
Zwaagwesteinde MP1—Suawoude MP1
4—0
Suawoude MP1—Jong Harkema MP1
2—3
Tom Kirchner 2
Suawoude MP1—Jistrum MP1
1—1
Tom Kirchner 1

10 oktober:

Suawoude 1—W.W.S. 1
Frank van Delden 1, Anne Veenstra 1
Birdaard/Marrum VR1—Suawoude VR1
Aletta Bannink 2, Rianne Kooi 2, Jildou Idsardi 1,
Rixt Idsardi 1, Thea Spijkstra 1
Jong Harkema D3—Suawoude D1
Pieter Rozema 1, Sietse Rozema 1, Trinette Schevel 1,
1 eigen doelpunt
Drogeham E1—Suawoude E1
Hessel Geerligs 1

2—3

Rijperkerk 35+—Suawoude 35+
Willem Dirk van Vaals 3, Christiaan Hofstra 1
Suawoude 35+—Leovardia 35+
Willem Dirk van Vaals 2

0—4

16 oktober:

1—7

0—4

9—1

2—2

17 oktober:

Suawoude 1—Marrum 1
1—2
Frank Venema 1
B.C.V. 6—Suawoude 2
5—7
Henner de Vries 5, Arjan Lekkerkerker 1, Antoine de Vries 1
Suawoude VR1—W.W.S. VR1
6—0
Thea Spijkstra 2, Grietje Visser 2, Jildou Idsardi 1, Rixt Idsardi 1
Suawoude E1—Eastermar E1
2—9
Noah Mulder 2
Suawoude F1—Broekster Walden F4
12—0
Bent van Delden 5, Sjirk v/d Wal 3, Niek Hofstra 2,
Femke Schevel 1, 1 eigen doelpunt

24 oktober:

Suawoude 2—Fean’58 5
Henner de Vries 2, Frank van Delden 1, Arjen Visser 1,
Antoine de Vries 1
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5—2

30 oktober:

31 oktober:

Suawoude VR1—SC Stiens VR3
Thea Spijkstra 2, Rixt Idsardi 1, Grietje Visser 1
Noordbergum F2—Suawoude F1
Femke Schevel 2, Niek Hofstra 1

4—0

Rijperkerk 35+—Suawoude 35+
Suawoude 35+—Leovardia 35+
Christiaan Hofstra 1
Suameer 35+—Suawoude 35+
Christiaan Hofstra 2, Pieter v/d Meulen 1

1—0
1—4

Holwerd 1—Suawoude 1
Anne Veenstra 1
Suawoude 2—SC Veenwouden 4
Klaas Rosier 1, Henner de Vries 1, Antoine de Vries 1
Be Quick D VR3—Suawoude VR1
Aletta Bannink 1, Martha Rozenga 1
Suawoude D1—SC Kootstertille D1
Antje Algra 1
VenV’68 E3—Suawoude E1
Noah Mulder 4, Hessel Geerligs 3, Thymen Veenstra 3,
Mika Stoop 2
O.N.T. F3—Suawoude F1
Bent van Delden 1

6—1

0—3

3—3

3—2
0—2
1—2
1—12

3—1

Topscorers
1

Bent van Delden (F1)

13

2

Willem Dirk van Vaals (35+)

11

3

Henner de Vries (2)

10

4

Tom Kirchner (MP1)
Noah Mulder (E1)

9
9

6

Hessel Geerligs (E1)

8

7

Thea Spijkstra (VR1)
Christiaan Hofstra (35+)

7
7

9

Milan van Vaals (F1)
Sietse Rozema (D1)
Aletta Bannink (VR1)
Rixt Idsardi (VR1)
Rianne Kooi (VR1)
Antoine de Vries (2)

6
6
6
6
6
6

15

Sjirk v/d Wal (F1)
Thymen Veenstra (E1)

4
4

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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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar
1981 zesde jaargang nummer 10 )
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Belangrijke Telefoonnummers Gemeente Tytsjerksteradiel
Algemeen Alarmnummer
DOKTERSWACHT

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

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

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

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

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

Apotheek Hoving Burgum
Bezoekadres

0511 - 462500
Markt 66
9251 JS Burgum

Maandag t/m Vrijdag
Vrijdagavond
Zaterdag

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

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

8.00 - 17.00 uur
0511 - 476666
Yn Sicht
Reidhin 3
9254 JS Hurdegaryp

Dr. D.J. Straat
Bezoekadres

0511 - 472500
Vossenburcht 16-b
9254 AM Hurdegaryp

Apotheek Hurdegaryp
Bezoekadres

0511 - 473060
Rijkstraatweg 10a
9254 DJ Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

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

Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, terecht bij:
Spoedapotheek Leeuwarden (gevestigd in MCL Leeuwarden) Tel: 058 - 2861313
Begrafenisvereniging Memento Mori
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode
Tjitske Hoekstra-Bakker
0511 - 432504 / 06 - 40606612
Baukje Bruinsma-Siderius (reserve) 06 - 13288548
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Nieuws van de zondagsschool……..
Vanaf maandag 23 november komen we weer bij u langs om een vrijwillige bijdrage te vragen
voor de kerstviering. We zouden het heel fijn vinden, dat u deze bijdrage over wilt maken op
ons bankrekeningnr.: NL40 RABO 0351 3510 86 t.n.v. de zondagsschool onder vermelding van
'Kerstfeest 2015'.
We worden vaak gevraagd wat een tasje ongeveer kost. Deze kost rond de € 10,00.
Waar gebruiken we de bijdrage nog verder voor: voor het kopen van het advents-project, de
musical, aankleding van het decor en de kinderen, abonneegelden (Kind op Zondag, Kleur in
de Kerk), Bijbels, boeken, tasjes, kerstboom, traktaties, huur, knutsel-materiaal, kopieerkosten
en nog veel meer.
Op zaterdagmiddag 12 december organiseert de zondagsschool een kerstknutsel van
14.00 uur t/m 15.30 uur in de Suderfinne. Daar gaan de kinderen oefenen voor de kerstvieringen en we gaan kerstversieringen maken voor de kerk en kerstboom.
De kinderen gaan tijdens de kerstviering op 1e Kerstdag
de musical ‘’Alle Tijd’’ opvoeren.
Voor deze musical zijn we opzoek naar klokken en
wekkers. Heeft u een klok of wekker die het niet meer
doet, dan willen wij die graag in de winkel van meneer
Theodorus Tempus zetten. U kunt de klokken en
wekkers brengen op de zondagochtend tijdens de
zondagsschool of bij de leiding van de zondagsschool.
Groetnis, leiding van de zondagsschool,
Jantine, Hester, Tietje, Jan Willem, Jenny en Ankje

Namens de reactie:

Adverteren
Naar aanleiding van vragen van potentiële adverteerders biedt de redactie nu als proef ook
andere formaten advertenties aan. Er zijn organisaties/bedrijven die wel graag willen
adverteren, maar een halve pagina overdreven of te duur vinden.
Een advertentie van het bestaande formaat (A5, dus een halve pagina binnen de kaders) kost
€ 55,00 per jaar. Dit betekent dat de advertentie 10x in de Mei Inoar komt te staan.
Vanaf januari 2016 is er ook een mogelijkheid om een advertentie op A6-formaat te plaatsen.
Dit zal € 35,00 per jaar kosten.
Ook kan 1/3 pagina worden gebruikt. Deze advertentieruimte gaat € 45,00 bedragen.
Interesse om een advertentie op genoemd formaat te plaatsen? Laat het ons weten!
Mail naar dorpskrantsuwald@live.nl
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
NOVIMBER:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
30.

Bridge kursus / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste Sportferiening Suwâld
Yntocht Sinteklaas
Bridge kursus / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bridge kursus / Toanielferiening

DESIMBER:
1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
12.
14.
15.
16.
17.
21.
22.
23.
24.
28.
29.
30.
31.

Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bridge kursus / Toanielferiening
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Krystnifelje Sneinsskoalle
Bridge kursus / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bridge kursus / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Krystjûn
Bridge kursus / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Aldjiersdei

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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