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Daar gaan we weer, de herfst in.
O, de lucht is prachtig blauw, maar de kou is
voelbaar. Vooral ’s nachts is te merken dat we
richting de winter gaan.
Het is zo vroeg alweer donker!
En ik hoor van de mensen om me heen dat ze
heimwee hebben naar de lange warme dagen.
Maar ja, ook dit seizoen hoort bij ons klimaat.
En we hebben echt geen klagen over het weer tot
dusver: op een paar regenachtige dagen na krijgen
we veel zon.
Het is goed dat we ook plannen aan het maken zijn:
voor de nabije toekomst, zoals de
Sinterklaasintocht op 21 november en een Wampex
op 31 oktober, maar ook voor het dorpsfeest 2016,
waarvan de data bekend worden gemaakt in deze
Mei Inoar.
Verder kunt u naar de Bingo op vrijdag 13
november! Wat denkt u, kunnen wij bewijzen dat
vrijdag de 13de geen ongeluksdag is? Dan moeten
we massaal meedoen en mooie prijzen winnen!
Het is voor de Jan Jochums Visser stichting, dus
hoe dan ook zal onze bijdrage geluk brengen.
Ook kunt u naar de ledenvergadering van de
Sportvereniging op 20 november.
Uit de Oude Doos lezen we een prachtige oproep
van een paar meiden die graag willen tennissen.
Helaas, deze wens is niet uitgekomen. Maar er zijn
wel meiden die meedoen met het voetballen!
De Bernecampus (prachtig woord) wordt sinds kort
versterkt met het Consultatiebureau en Jeugdteam
Burgum. En Eibert gaat verder met het verhaal dat
hij vorige week begon: Folksferfarren II.
Zo ziet u, er gebeurt genoeg in deze tijd.
We staan niet stil en gaan gewoon verder …..
Mei Inoar!
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste
is op tongersdei 12 novimber 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.

-3-

-4-

Sinterklaas in Suwâld
Op zaterdag 21 november komt Sinterklaas
aan in Suwâld. De verwachting is dat de sint
met zijn gevolg om ongeveer half twee
aankomt op de kade.
De Sint zal daarna door het dorp gaan en om
ongeveer half drie wordt de Sint verwacht in
de Suderfinne.
Voor de kinderen tot en met groep 4 is er een
programma in de grote zaal, voor de kinderen
van groep 5 tot en met 8 draait er een film
in ‘t Pypke.

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

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op zaterdag 7 nov. en
zaterdag 5 september weer opgehaald.
wilt u het voor 9.00 uur
gebundeld klaarzetten !!!
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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. Bestuur mededelingen
9. Leden inzet voor divers vrijwilligerswerk binnen de club
10. Verloting dinerbon 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

Denkt u aan het inleveren van de puzzel?
De oplossing kan worden ingeleverd voor
donderdag 26 november 2015 in de bestemmende brievenbus
van de dorpskrant in de Suderfinne.
Ook kunnen de antwoorden worden ingeleverd via de mail.
Mail: ontdekjeplekjesuwald@gmail.com
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Hier had uw advertentie kunnen staan

Interesse ?
Vraag de redactie naar de mogelijkheden.
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Volgens Wikipedia is een Wampex:……
“de term gebruikt om een recreatief evenement aan te duiden
waarbij land en water (amfibisch) een belangrijke rol spelen.
In de praktijk komt het er op neer dat deelnemers te voet een
parcours af te leggen waarbij (natuurlijke) hindernissen
moeten worden overwonnen. Dit resulteert dan in opdrachten
van uiteenlopende aard. Soms moet een deel van de route
per fiets worden afgelegd”
Kortom: een leuke uitdaging voor alle bikkels uit Suwâld.
Vanaf groep 7/8 van de basisschool kan iedereen meedoen.
Bij iedere groep, met deelnemers tot en met 14 jaar minimaal
1 volwassene.
Een groep mag maximaal uit 5 en minimaal uit 4 personen bestaan.
De eerste groep vertrekt om 20:00 uur uit de Suderfinne.
De organisatie behoudt zich te recht voor groepen niet toe te laten.
De deelnemers zijn verplicht een veiligheidshesje te dragen.
Elke groep dient te beschikken over: een kompas, pen, papier en een mobiele telefoon
(waarvan het nummer staat op het inschrijfformulier)
Hieronder vind je het invulformulier, deze is in te leveren bij:  Lutske Mulder
 Henk Schievink
 Erik Miedema
Groepsnaam:

Max. 30 tekens

Gegevens contactpersoon duidelijk invullen.
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Emailadres: (VERPLICHT)
Telefoonnummers:
Het mobiele nummer zal ook tijdens de WAMPEX
worden aangewend als uw groep op geen andere
manier door de organisatie kan worden
getraceerd. Neem indien mogelijk de telefoon
met dit nummer mee naar de WAMPEX.

Mobiel

Deelnemers
Naam

Leeftijd

Ervaring

1
2
3
4

Naam

Leeftijd

Ervaring

5

!! BELANGRIJK !!: De naam WAMPEX staat voor Weekend AMPhibious EXpedition. Deelnemers die reeds eerder hebben
meegedaan weten wat dit betekent: weiland, bos, heide, water en veel kompaswerk. Geplaveide wegen worden gemeden,
onbegaanbaar terrein moet ’s nachts worden bedwongen, bruggen ontbreken en soms is een kompas het enige houvast. Dát en
meer onderscheidt de WAMPEX van een gewone wandeling. Hoewel de organisatie risico’s op ongevallen probeert te vermijden is
er altijd de kans dat er iets fout gaat.
Echter, de organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van goederen, schade aan goederen of
enige vorm van lichamelijk letsel, op welke manier dan ook ontstaan.

Bij de start van de WAMPEX dient elke deelnemer de zgn. Verklaring Aanvaarding Eigen Risico te
ondertekenen.
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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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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar
1979 vierde jaargang nummer 5)
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Consultatiebureau en Jeugdteam Burgum zijn verhuisd
Het consultatiebureau en het Jeugdteam van Burgum zijn verhuisd. Vanaf 29
september 2015 kunnen ouders met hun kinderen voor een bezoek aan het
consultatiebureau en voor vragen over opvoeden en opgroeien voor jeugdigen
tot 18 jaar terecht in het Torentje van CBS de Arke op de Tjalling H. Haismastraat
7B en 7A in Burgum.
Nieuwe locatie
Het consultatiebureau van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg en het Jeugdteam zijn
op de nieuwe locatie aan de Tjalling H. Haismastraat onderdeel van de nieuwe
Bernecampus van Burgum. GGD Fryslân en het Jeugdteam werken graag op een
locatie waar kinderen, gezondheid en vragen over opvoeden en opgroeien bij elkaar
samenkomen, zoals bij deze Bernecampus.
Bernecampus
Zo’n 2 à 3 jaar geleden kwamen de Gemeente Tytsjerksteradiel, de openbare
basisschool Partoer en de christelijke basisschool De Arke met het idee om een
Bernecampus in Burgum te ontwikkelen. Naast de beide scholen, het consultatiebureau
en het Jeugdteam maken ook de kinderopvang en peuterspeelzaal van Kinderwoud
deel uit van de Bernecampus. Daarnaast is er ook een koppeling met het nabijgelegen
zwembad.

Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van
dialyse om in leven te blijven. Een immens zware
opgave, die veel tijd en energie kost. Nierpatiënten
die dialyseren zitten gemiddeld drie keer per week,
vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. In die tijd
kunnen zij niet werken, niet naar school en niet
afspreken met vrienden.
De Nierstichting neemt het voortouw in de ontwikkeling van een draagbare kunstnier.
De draagbare kunstnier geeft vrijheid en energie terug aan nierpatiënten en maakt hun
wereld weer groter.
Tussen 20 en 26 sept is in Suwâld: €419,47 opgehaald voor de Nierstichting.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en collectanten!

Gerda Hylkema
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie
doen. Ga naar www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 voor een eenmalige
donatie van 2 euro.

x
- 13 -

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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Noteer alvast:

Vrijdag 13 november
aanvang: 20.00 uur

Suderfinne Suwâld

Ten bate van:

J.J. Visser stichting
en de kinderen op de Filippijnen
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IT FOLKEFERFARREN II
Foaral yn de tiid fan de ‘renaissânse’ idealisearre men de Grykske âldheid en it âlde
Romeinske ryk en syn gruttens en macht. Dat wie in reaksje op de wantastannen yn steat en
tsjerke, dy 't elk wol seach, mar dêr ’t net ien wat oan die. It wie ek, ûnder ynfloed fan nije
ûntdekkingen, dy ’t de bibelske oerlevering tsjinsprieken, in ôfkearen fan it leauwen, dat
ferfallen wie ta byleauwe, en fan in maatskippij dy ’t behearske waard troch adel en
geastlikheid. Eartiids, yn de heidenske tiid, hie it allegear folle better west. En de oarsaak fan
de teloargong dêrfan, dat moasten wol al dy barbaren west hawwe dy ’t it ryk de ûndergong
oandien hienen. Dy miening waard yn hiel Europa ferspraat en wurket noch oant hjoed de dei
ta. Sa waard dus it folkeferfarren in ferlechje foar de ûndergong fan it romeinske ryk, as soe
doe de hiele beskaafde romeinske wrâld oerweldige wêze troch barbaren en dat soe laat ha ta
de tsjustere midsieuwen. Dy midsieuwen waarden tige swart ôfskildere en de âldheid yn in
mytysk idealisearre ljocht set. No sa moai wie it yn de âldheid ek net altyd, en de midsieuwen
wienen as tiid om yn te libjen ek grif net minder as de âldheid. Grutte folksbewegingen ha der
yn alle tiden west, en in posityf gefolch fan de ferminging fan folken en kultueren is meastal in
foarútgong op alle gebiet, sa leare minsken wat fan inoar!
De grutte oarsaak fan dy folksbewegings wienen ek de Romeinen sels. Neat wie foar harren
rôfsucht feilich. Begûn as in stêd mei wat ommelannen, hienen hja hiel Itaalje, it MiddenEasten, Noard-Afrika en in grut diel fan West-Europa en Ingelân ferovere. De ferearing foar al
wat Romeinsk wie yn de renaissânse hat soks allegear goed praat, mar foar dy lannen en
folken wie dat gjin foarútgong, want it wie in besetting. Besetters komme nea om wat te
bringen, mar om wat te heljen, slaven, swiere hearetsjinsten, en swiere belêsting.
En dat gie net samar, wa’t net omlyk woe waard deaslein of as slaaf ferkocht, de belêsting
waard ferhierd oan tolgearders, dy’t bêst om harsels tochten, mar it folk útrûpelen.
Dy druk wie foar in protte folken de oarsaak fan ferset en opstân. Rûnom yn it ryk kamen
geregeld opstannen foar, ek yn Itaalje. Dat betsjutte dat der in grut leger nedich wie om de
oarder en de macht te behâlden. En dat leger hie de macht en beneamde de keizers, in inkelde
goede, meast net sokke bêste en it bestjoer wie faak in rommeltsje. De grinzen fan it ryk
wienen fiersten te lang om mei allinne Romeinen te ferdigenjen. It moast al bêst gean as it
kader en de lieding út Romeinen bestie. Yn it begjin wie dat wol sa, mar letter achten de
measte Romeinen it fier beneden har stân om yn it leger te tsjinjen. En sa wienen hja alhiel
ôfhinklik fan oare folken, binnen of bûten it ryk, foar har feiligens. In goedkeape manier wie om
minsken lân oan te bieden krekt bûten de grins fan it ryk, in oar syn lân dus, op betinkst dat hja
dy grins ferdigenen tsjin ynkringers. Dat koste de Romeinen neat! Sa wienen der Bûrgûnders
en Longobarden yn it suden fan Dútslân kaam, Fisigoaten en Vindil yn Eastenryk-Hongarije,
Eastgoaten yn Oekraine en de Krim, allegear ferdigeners fan it ryk.
Doe kamen de Hunnen, dêr wienen dizze groepen net tsjin opwoeksen en sochten en fûnen in
plak binnen it ryk, en stelden har ta beskikking fan de keizer.
De tocht dy’t de Fisigoaten yn 410 ûndernamen yn Itaalje, dienen hja yn opdracht fan de keizer.
Mar fansels, sa’n leger bestie net allinne út soldaten, mar hja namen al har folk, froulju, bern en
slaven mei. En in leger moast sels mar yn syn behoeften foarsjen. Dat die men troch de
plakken dêr’t se lâns kamen te brânskatten. As dy genôch betellen waarden se fierder mei rêst
litten, woenen se net betelje, dan waarden se plondere. Dat oerkaam Rome ek, mar sa hienen
de Romeinen it ek altyd dien en faak folle slimmer. Augustinus priizge Alarik en de Fisigoaten,
dy de straf fan God oer de wer nei heidendom niigjende stêd útfierden, mar de hillichdommen
en de minsken dy’t dêr yn har taflecht socht hienen sparren. En dy’t de tsjerke skatten, dy ‘t de
eigen ynwenners stellen hienen, ûnder begelieding fan soldaten, nei de tsjerke werom bringe
liet. Hiel wat minder barbaarsk as dat de Romeinen sels wend wienen te dwaan.
Letter trieken de Fisigoaten nei Spanje en Súd-Frankryk en setten har dêr nei wenjen.
Mei de Vindill, dy’t de Romeinen ‘vandalen neamden, wie it fierhinne it selde gien, hja kamen yn
it suden fan Spanje telâne. (It hyt der noch (V)andalusië (de Moosaraben hienen muoite mei de
V en sloegen dy dus mar oer.) Doe’t de Fisigoaten der ek kamen stutsen se oer nei Afrika, doe
de rykste Romeinske provinsje, hja namen dy oer en bestjoerden dy yn namme fan de keizer.
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Keizer Zeno stjoerde Theodorik de kening fan de Eastgoaten nei Itaalje, om it yn syn namme te
bestjoeren, mei in tredde part fan it lân as beleaning foar syn folk.
Nei it oardiel fan syn grutste fijannen, wie it lân yn gjin ieuwen sa goed bestjoerd as yn de tiid
fan kening Theodorik en syn dochter Amalasuntha. Lykwols minachten hja him en syn dochter,
want dat wienen gjin Romeinen mar ‘barbaren’.
De Hunnen wienen út it suden fan Ruslân en Siberië kaam. Atilla en syn broer hienen nei de
dea fan harren omke de lieding oernaam, en troch syn broer fermoardzje te litten, hie Atilla
allinne de macht krige. Hy lei by de Romeinen op in minne namme, en waard as hast
ûnoerwinlik beskôge. Dochs wie hy net sa suksesfol, syn hiele fjildtoch mislearre op ’t lêst. Syn
namme Atilla ‘heity’, him troch de germanen jûn, is earder in earenamme as in skelnamme. Hy
wie wierskynlik in goed bestjoerder, dy’t net op oare folken delseach lykas de Romeinen. Hy
wie yn Rome grut brocht, en wie, op har fersyk, mei de romeinske keizers dochter,Grata
Honoria Augusta, troud. As breidskat easke hy it heale romeinske ryk, dêr’t syn frou, neffens
romeinsk rjocht, rjocht op hie.
Doe’t de Hunnen oer de Ryn trieken kaam it ta in fjildslach mei it feriene leger fan Romeinen en
Fisigoaten. De slach bliuw ûnbeslist, beide kanten hienen safolle minsken ferlern dat hja gjin
kâns mear seagen ta in beslissende slach. De Hunnen trieken har tebek. Dy slach wie it
safolleste bewiis dat Atilla net ûnoerwinlik wie. Syn fjildtocht yn Itaalje, om syn breidskat op te

easkjen, rûn ek op neat út en doe’t hy gau dêrnei stoar foel syn ryk samar útinoar.
Hoewol ‘t der sa yn it Romeinske ryk rûnom ek oare folken kaam wienen te wenjen, en lang net
altyd goedskiks, wienen hja dochs net út op de ûndergong fan dat ryk, mar krekt om der diel fan
te wurden. Hja erkenden de keizers yn Byzantium en betellen him belesting. Foaral ûnder
keizer Anastasius 491-518 wurke dat, mei respekt fan beide kanten hiel goed. En sa blykt wol
dat dy folken earder de rêdding as de ûndergong fan it ryk wienen.
Eibert

Burgum
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Competitie voetbal september

5 september:

Foarút 1—Suawoude 1

2—0

11 september:

Suawoude 35+—Rijperkerk 35+
Christiaan Hofstra 1, Willem Dirk van Vaals 1
Leovardia 35+—Suawoude 35+
Oeds v/d Heide 1, Christiaan Hofstra 1, Willem Dirk van Vaals 1
Suawoude 35+—Suameer 35+
Willem Dirk van Vaals 3, Christiaan Hofstra 1

2—0

Suawoude 1—Blija 1
Arnold Gielstra 1
St.Annaparochie VR2—Suawoude VR1
O.N.T. D2—Suawoude D1
Sietse Rozema 1, Jurre Sybesma 1
Broekster Wâlden E3—Suawoude E1
Hessel Geerligs 2, Noah Mulder 2, Mika Stoop 1,
Thymen Veenstra 1
Suawoude MP1—Zwaagwesteinde MP1
Milan van Vaals 1
Jong Harkema MP1—Suawoude MP1
Milan van Vaals 2
Jistrum MP1—Suawoude MP1
Milan van Vaals 3

1—2

SC Franeker 1—Suawoude 1
Noordbergum 2—Suawoude 2
Henner de Vries 2
Suawoude VR1—Ternaard VR1
Aletta Bannink 2
Suawoude D1—Eastermar D1
Antje Algra 1
Drachtster boys F6—Suawoude F1
Zwaagwesteinde MP1—Suawoude MP1
Bent van Delden 3, Tom Kirchner 1
Suawoude MP1—Jong Harkema MP1
Bent van Delden 2, Tom Kirchner 2
Suawoude MP1—Jistrum MP1
Bent van Delden 1, Tom Kirchner 1

8—0
6—2

Suawoude 1—S.S.S.’68 1
Frank van Delden 1
Suawoude 2—Buitenpost 6
Antoine de Vries 3
Zwaagwesteinde D2—Suawoude D1
Sietse Rozema 2, Sytze Boskma 1, Trinette Schevel 1
Blija E1—Suawoude E1
Hessel Geerligs 2
Suawoude F1—SC Kootstertille F2
Bent van Delden 1, Sjirk v/d Wal 1
Suawoude MP1—Zwaagwesteinde MP1
Jong Harkema MP1—Suawoude MP1
Jistrum MP1—Suawoude MP1
Tom Kirchner 2

1—0

12 september:

19 september:

26 september:
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1—3
4—0

1—0
0—2
2—6
1—5
1—2
2—3

2—7
1—1
1—0
2—4
4—0
2—0

3—2
0—4
7—2
2—1
0—7
4—0
1—2

Topscorers SVS
1.

Bent van Delden (F1/MP1)

7

2.

Tom Kirchner (MP1)
Milan van Vaals (F1/MP1)

6
6

4.

Willem Dirk van Vaals (35+)

5

5.

Hessel Geerligs (E1)

4

6.

Sietse Rozema (D1)
Christiaan Hofstra (35+)
Antoine de Vries (2)

3
3
3

9.

Noah Mulder (E1)
Aletta Bannink (VR1)
Henner de Vries (2)

2
2
2

Schaakcompetitie
22 september
Alle van der Veen
Bouwe Bosma
Hans Sytema
Jan Tenningo
Leendert van der Heide
Gerrit van der Meulen

Jouko Lukkes
Minne Veninga
Heerke Steen
Fre Schriemer
Okko Bosker
Simon Algra

Okko Bosker
Alle van der Veen
Gerrit van der Meulen
Jan Tenniglo
Leendert van de Heide
Hans Sytema

1 -0
0 -1
½-½
1 -0
0 -1
1 -0

Bouwe Bosma
Heerke Steen
Lutszen Mulder
Leendert van de Heide
Hans Sytema
Fre Schriemer

0 -1
½-½
0 -1
1 -0
½-½
0 -1

29 september
Jouko Lukkes
Minne Veninga
Lutszen Mulder
Heerke Steen
Fre Schriemer
Simon Algra
6 oktober
Alle van der Veen
Gerrit van der Meulen
Jan Tenniglo
Jouko Lukkes
Jouko Lukkes
Okko Bosker
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½-½
1 - 0
½- ½
1 - 0
1 - 0
1 - 0
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Basisscholen en peuterspeelzalen Tytsjerksteradiel
intensiveren samenwerking
Voor een soepele overgang van peuterspeelzaal naar basisschool
De peuterspeelzalen en basisscholen in Tytsjerksteradiel hebben gezamenlijk een standaard
overdrachtsformulier ontwikkeld. Daarmee willen zij de overstap van kinderen van
peuterspeelzaal naar het basisonderwijs versoepelen.
Het overdrachtsformulier wordt gebruikt wanneer kinderen de peuterspeelzaal verlaten om naar
de basisschool te gaan. Ouders en de begeleiders van de peuterspeelzaal brengen met het
formulier de ontwikkeling van het kind in kaart. Op basis van deze informatie kan de school
beter aansluiten bij de kennis, vaardigheden en behoeften van het kind.
Soepel
Het gestandaardiseerde formulier wordt door alle peuterspeelzalen en basisscholen in
Tytsjerksteradiel gebruikt. Met een soepele overdracht willen de partijen bereiken dat alle
kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen die past bij wat ze kunnen en al hebben
geleerd. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Zo verloopt de toch al
spannende overgang van peuterspeelzaal naar het basisonderwijs zo soepel mogelijk.
Ouders
Ouders spelen een belangrijke rol bij de soepele overdracht. Zij gaan in gesprek met de
peuterspeelzaal: hoe heeft de peuter zich ontwikkeld op het gebied van motoriek, taal, sociaal emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid en spel. Hoe ontwikkelde het zich op de
peuterspeelzaal en hoe verloopt de ontwikkeling thuis? Hoe is er samen de ontwikkeling van
het kind gevolgd en gestimuleerd? De ouder neemt deze informatie zelf mee naar de
basisschool.
Partijen
Stichting Kinderwoud, OPO Furore, PCBO Tytsjerksteradiel en de gemeente hebben het
overdrachtsformulier samen ontwikkeld. Stichting Kinderwoud is verantwoordelijk voor de
peuterspeelzalen in de gemeente Tytsjerksteradiel. OPO Furore is de overkoepelende
organisatie voor het openbaar basisonderwijs in Tytsjerksteradiel en PCBO Tytsjerksteradiel is
de vereniging van christelijke basisscholen.

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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Nationaal MS Fonds zoekt collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28
november.
Tienduizenden collectanten trotseren het novemberweer met de instelling: Een beetje
kou gaat wel weer over, MS niet!
MS is een grillige ziekte, maar vooral ook een beetje rare ziekte, want waarom raakt de
ene persoon met MS in korte tijd snel geïnvalideerd en een ander met MS kan nog
jarenlang goed functioneren?
De enige gemeenschappelijke factor hierbij is angst. Mensen die aan MS lijden zijn
altijd bang. Bang voor wat de ziekte kan aanrichten.
Daarom heeft het Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden bij alle activiteiten en
onderzoeken: genezing en verbetering!
Genezing omdat we zo graag willen dat we een MS vrije wereld gaan krijgen.
En wat je nu nog niet kunt genezen, kan je wellicht wel verbeteren zodat de kans op
uiteindelijke genezing vergroot wordt.
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen van nieuwe
behandelprogramma´s waarbij het vertragen van invaliditeit het belangrijkste
uitgangspunt is.
Want waarom zouden wij stilstaan en afwachten als we nu al iets kunnen doen?
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple Sclerose?
Meld je aan als collectant via 010-591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl

Noteert u alvast:
DORPSFEEST 2016 VOLGEND JAAR
VAN 9 T/M 12 JUNI 2016
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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-Koopmans/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

0511 - 473060
Rijkstraatweg 10a
9254 DJ Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

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

Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, terecht bij:
Spoedapotheek Leeuwarden (gevestigd in MCL Leeuwarden) Tel: 058 - 2861313
Begrafenisvereniging Memento Mori
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode
Tjitske Hoekstra-Bakker
tel: 0511 - 432504 / 06 - 40606612
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Oktober
15.
19.
20.
21.
22.
26.
27.
28.
29.
31.

Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening / Bridge kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening / Bridge kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub /
Gearkomste Pypke en Suderfinnebestjoer
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Wampex

Novimber
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.

Toanielferiening / Bridge kursus
Gearkomsten Doarpsbelang en
Suderfinnebestjoer
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Gemeentejûn fan 'e tsjerke
Herhelling AED kursus
Toanielferiening / Bridge kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bingo JJ Visser Stifting
Nacht fan Suwâld
Toanielferiening / Bridge kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste Sportferiening Suwâld
Yntocht Sinteklaas
Toanielferiening / Bridge kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport

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