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September
Maand van het begin van de herfst, fruitmaand. Een
prachtig nummer van Earth, Wind and Fire maar ook
het trauma van 9/11. September staat voor start en
einde.
Waar kunnen wij mee beginnen? Deelnemen aan de
Wampex, bij voorbeeld. Wat een Wampex is? Dat
kunt u lezen op blz. 5. Of nu eindelijk mee gaan doen
met dammen en/of schaken. Luisteren naar Speelt
Wel tijdens het gezellige koffieconcert op 11 oktober
is ook een goed idee.
Alle media berichten erover: de vluchtelingenstromen
die vanuit het Midden Oosten en Noord-Afrika naar
het noorden/westen van Europa komen. Eibert
belicht dit verschijnsel uit het historisch perspectief:
er zijn altijd al volksverhuizingen geweest. Mensen
die het in eigen land moeilijk hebben en geen
toekomst zien, zoeken elders hun heil. Maar, zoals
hij eindigt, Friezen doen daar niet aan mee. Want
dichtbij hebben we veel mooie en boeiende dingen.
Akkie de Roo heeft in de 10 vragen aan …. leuke
ideeën voor Suwâld en u kunt meepuzzelen met
zowel het raadsel van Suwâld als ‘Ontdek je ….’.
De Noardlike Fryske Wâlden stuurde ons kopij over
landschapsbeheer (ook te zien op YouTube) en
besdragende struiken. En in de Oude Doos vonden
we weer inspiratie voor het mooier maken van de
wereld om ons heen.
Dat kan in de vorm van collecteren voor Multiple
Sclerose, een schrikbarende ziekte.
September, eind van de zomer maar begin van de
herfst. En dit is de eerste Mei Inoar van na de
vakantie 2015.
Zullen we er een mooi seizoen van maken?
Anke-Bonny

layout: H.v.d.M.

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 8 oktober o.s. om 13.30 oere yn ‘e Suderfinne.
Jo kinne de kopij ynleverje foar eltse sânde fan ’e moanne.
Alles wat dêrnei ynlevere wurdt, sil mooglik net
mear yn de oanbelangjende edysje pleatst wurde.
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Vergaderingen bestuur van dorpsbelangen
Het bestuur van de vereniging van dorpsbelangen vergadert elke eerste maandagavond van de
maand. Vanaf 20.00 uur is er voor dorpsbewoners gelegenheid om bij deze vergaderingen “in
te lopen” en dorpsaangelegenheden met het bestuur te bespreken. U bent van harte welkom!
Het bestuur van dorpsbelangen

Wampex
Op zaterdag 31 oktober organiseren we een Wampex
Volgens Wikipedia is een Wampex:……
De term wordt 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 afleggen 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. Wel moet bij iedere groep, met
deelnemers onder de 16 jaar minimaal 1 volwassene en bij een groep onder de 12 jaar
minimaal twee volwassenen. Een groep mag maximaal uit 5 personen bestaan.
De eerste groep vertrekt om 20:00 uur uit de Suderfinne.
Een deelnameformulier komt in de volgende Meiinoar en op de facebookpagina van de
Suderfinne.
Dus bereid je voor op deze enorme uitdaging, een beetje trainen kan geen kwaad.

Uitnodiging
Dammen en Schaken
begint weer 15 sept.
Allen welkom!
Het bestuur.
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Van de redactie:
In verband met de privacy plaatsen we alleen nog berichten in deze rubriek,
die door de desbetreffende persoon zelf of door zijn/haar familie,
aan ons zijn aangeleverd.
Hierbij dus een oproep:
Heeft u een bericht voor “Ferfean”, “Ferhuze”, “Opnaam”,
Wer thús”,“Ut en wer thús”, “Berne” of “Ferstoan”…….
Dan kunt u dit bericht mailen naar dorpskrantsuwald@live.nl
(Graag in een Worddocument, lettertype Arial 11 punt, met vermelding van onderwerp.)
Ook kunt u dit bericht inleveren bij één van de redactieleden of deponeren in de daarvoor
bestemde kopijbus in de gang van de Suderfinne.

Nieuws van muziekvereniging 'Speelt Wel'
Het muzikale seizoen is voor ons weer begonnen. We zijn al weer druk aan het repeteren voor
het koffieconcert.

Hierbij willen wij u / jou / jullie van harte uitnodigen voor
ons koffieconcert op

zondagochtend 11 oktober om 10.45 uur
in de Suderfinne
Het wordt een koffieconcert met een gevarieerd programma
Graag tot ziens op 11 oktober!
Muziekvereniging 'Speelt Wel'

Twee hondenvrienden (Klaas en Siebe) al zittend
en genietend in de regen onder hun pluutjes!
foto: Marjan Lieuwes
-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: Akkie de Roo
Hoe lang woon je in Suawoude?
Sinds 1981 wonen wij in Suwâld.
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Ik ben met Arend getrouwd.
Waar stond de wieg?
Mijn wieg stond in Het Bildt, maar ik ben in de Noord-Oostpolder opgegroeid.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Na onze terugkeer uit Nigeria heb ik besloten dat ik niet meer in de zorg wilde werken.
De mensen kunnen nu bij mij terecht voor een Klassieke Massage. En in de toekomst hoop ik
ook therapeutische massage en shiatsu aan te bieden.
Wat wilde je vroeger worden?
Juf of Verpleegster. En het is ziekenverzorgster IG geworden.
Wat zie je graag op tafel staan?
Gerechten uit de Nederlandse keuken, Indiase keuken, Thaise keuken, Chinese en
Mexicaanse keuken en niet te vergeten gerechten uit Japan.
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Lekker koffiedrinken, lezen, in de tuin klussen, wandelen en vogels kijken in de natuur.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom?
Graag zou ik nog eens naar Costa Rica willen gaan om er eindeloos te vogelen en te genieten
van het warme weer.
Zomer of winter?.... Zomer
Koken of aanschuiven?.... Allebei !
Zee of Bos? Bos
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Nog wat wandelpaden aanleggen rondom het dorp door de weilanden.
Kijken of er een green-car mogelijk is in het dorp. Het is best lastig zo zonder auto en geen
openbaar vervoer.
Nog een mini camping naast de camperplekken....
Aanleggen van een tennisbaan....
Wat moet absoluut niet veranderen!
Rust, maar we moeten ook niet indutten en "veiligheid" van het dorp.
Op je verlanglijstje staat?
Nog heeeel veeeel reizen
Wat zou je doen met een miljoen?
Nog meer reizen en natuurlijk voor deze en gene het leven iets lichter maken.
Wat is je Levensmotto?
"Leef nu en geniet van je/het leven"
Suawoude is voor mij…..
Een fijn dorp om te wonen.

Akkie
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Oproep!

Raadsel van Suwâld
Kunnen jullie ons helpen een merkwaardig raadsel op te lossen?
Wij (mijn dochter en ik) hebben als hobby geo cachen, dat is schat zoeken via internet en gps.
Een cache is de plaats waar iets verstopt ligt.
Voor de geboorte van mijn kleindochter/nichtje hadden wij een prachtige
cache gemaakt.
Een plantenbak met dubbele bodem en daarin verstopt de
cadeautjes(goodie) en het logboek, een mooi plekje gezocht in Suwâld en het
tussen de rozen weggezet. Zie foto.
Begin juli neergezet. Een week later kwam ik er weer en tot mijn stomme
verbazing was de plantenbak in zijn geheel verdwenen. De zak met
logboekje en goodies had men op de picknick tafel achter gelaten.
Gelukkig was er een meneer Jaap die de zak gevonden had. Toevalligerwijze
trof ik hem en ik was dolblij dat ik toch nog iets terug kreeg.
Wij zijn niet voor 1 gat te vangen en hebben staaldraad gekocht, in een
andere plantenbak (net zo een als de eerste) hebben we gaatjes geboord.
De bovenste helft met staal draad aan de onderste vast gezet en de onderste bak vast
geketend met een hang slot aan het hek. Wat verder weggestopt dan de eerste en minder
zichtbaar.
De cache werd al gauw gevonden en gelogd en we kregen leuke reacties.
Toen opeens de melding, dat de bak omgegooid was, de planten en de goodies in de bosjes
gegooid.
Wij hebben de cache hersteld en nogmaals werden de planten er uit gegooid. Nog maar eens
hersteld en toen kwam de melding dat de cache niet te vinden was. We zijn gaan kijken en tot
onze grote schrik was alles verdwenen. iemand heeft dus gereedschap meegenomen om de
staaldraad door te knippen.
De vraag is nu: Wie o wie heeft een tang meegenomen, de draden doorgeknipt en alles
meegenomen? Uit de zak met goodies was een sleutelhanger gehaald en vastgemaakt aan het
hek.
Wij zouden toch wel heel graag het logboekje terug willen hebben.
Is er iemand in Suwâld, die ons er iets over kan vertellen?
Met vriendelijke groet, Hennie Feenstra

tekeningen Bauke v.d. Ploeg
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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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IT FOLKEFERFARREN
As men alear fan it iene plak nei it oare ferhuze, neamde men dat ‘ferfarren’, omdat der doe
noch gjin ferhúsweinen wienen, en alle ferfier oer it wetter gie.
Folkeferfarren hâlde yn dat hiele folkstammen, mei al har besit en fee, earne oars in plak
sochten te wenjen. Nei de lêste oarloch seach men ek sa’n beweging, doe binne der ek út
Nederlân en oare Europeeske lannen wei, tûzenen nei Amearika, Canada, Australië en Nij
Seelân ferfard. De measten noch letterlik mei de boat. It hjitte doe ‘emigraasje’.
Dy minsken sochten feilichheid, hja mienden dat dat yn it eigen lân faai stie troch de kâlde
oarloch. En hja sochten ek in better bestean, dat hja mienden dat it troch de oarloch ferwoaste
Europa dit net biede koe. Dy “emigraasje” is in goed foarbyld fan wat folkeferfarren betsjut. In
protte, meast jonge minsken, geane fuort, mar lang net alle minsken. As it goed organisearre
is, jout it romte yn it lân dat se ferlitte, en nei in skoftsje sels foardiel foar har en it lân dêr’t se
hinne geane. Dy lannen stienen dat ek ta, want dêr wie ferlet fan warbere jonge minsken.
Sokke bewegings hawwe der altyd west, en binne der dus ek no noch, foaral út lannen dêr’t de
feiligens en besteansmooglikheden min binne, nei gebieten dêr’t de feiligens grutter is. No hjitte
it flechtelingen of asylsikers, nijs en kranten binne der fol fan.
Hjoed de dei binne der guon dy’t sokke
folksbewegingen yn eardertiden ûntkenne
wolle. Hja hawwe yn safier gelyk, dat se faak
sterk oerdreaun wurde en dat der wol ris
folksferhuzingen betocht binne, dy’t der net
wienen, fan de Angelen en Saksen bygelyks!
Der is út de tiid fan 400 oant 1000, in protte
dat net al te goed bekend is. Dus bestiet it út
ferhalen, myten en leginden. Litte we ris sa’n
leginde nei gean.
Omstreeks 530 skreau in Britske pryster mei
namme Gildas in soarte boetepreek. Dêr yn
lekket hy de ûnfoege en domme polityk fan kening Vortigern, dy’t yn 447, om’t er lêst hie fan
ynfallen fan Scotten en Picten, de Saksen ta help roppen hie: “in wreed en goddeleas folk, hate
troch God en minsken”, trije skipfol, (miskien wol 60 man) letter kamen der mear; dy’t earst
yndie meiholpen tsjin it folk út it noarden, mar letter klagen oer te min soldij en doe it lân
begûnen te plonderjen, oan’t hja by Bathhill troch de Britten ferslein waarden, ûnder lieding fan
in romein, Ambrosius Aurelius. Dy slach wie, nei’t er skreau, yn it jier dat hy Gildas berne
waard, mooglik yn 482. (Út: De Excidio Britanniae, II: 23-26)
Beda: 673-735, in Ingelske muonts skreau, twa hûndert jier letter, in skiednis fan de Ingelske
tsjerke. Stikken dêrfan skreau hy oer fan Gildas, mar folle wider útwreide. Wylst Gildas it hie
oer trije skippen mei Saksen, hat Beda it oer ‘the Saxon nation” it Saksyske folk! En “the nation
of Angles or Saxon” (hy wist dus net rjocht of it Angelen of Saksen wienen, wat wie it ferskil?)
Oerset, sei hy: “dyselden dy’t oerkamen út Dútslân wienen de machtichste folken, de Angelen,
Juten en Saksen. De oanfierders wienen Hengist en Horsa, soannen fan Victgilsus de soan fan
Vecta, de soan fan Wodan, (dus fan godlik komôf) Hja ferdreaunen de Britten en besetten in
grut part fan it lân: Yn it suden de Juten en Saksen, by de eastkust lâns de Angelen oan’t de
grins mei Skotlân. Uteinlik waarden hja troch de Britten ûnder Ambrosius Aurelius ferslein by
Baddesdownhill.”
Nennius Historia Brittonum (858 nK) siden 13-22, §31-§49, is wer goed 100 jier letter. Nennius
neamt as syn boarnen: de ferhalen fan de Skotten en de Saksen. It stik oer de komst fan de
Saksen berêst dus op dy ferhalen.
Nennius lit de Saksen ûnder Hengist en Horsa ek op fersyk fan kening Vortigern oanlânje,
wernei’t der hieltiid mear komme, oant se de Britten fan de eastkant, (nei syn redenaasje de
linkerkant) ferdreaun hawwe. Net troch har tûkens mar as straf fan God foar de goddeleazens
fan de Britten.
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Geoffrey of Monmouth; Wie ek in geastlike, en in smoute ferteller, in protte hat er oernaam fan
Nennius, mar it measte liket der by betocht. Moaie ferhalen, mar de pear rigels by Gildas binne
by Geoffrey in boek en ferskate haadstikken, meiinoar 40 siden, dêrt krekt yn ferteld wurdt wat
de minsken seinen en tochten. Historia Regum Brittaniae.
Dizze dingen makken dat de minsken yn Ingelân leard waard: dat de Britten, in Keltysk folk
wienen, en de oarspronkelike beskaafde ynwenners fan it lân, en dat in grut part fan it lân letter
ferovere wie yn in ynfaasje fan barbaarske heidenske germanen.
Op de webside http://www.proto-english.org/l4.html How old is English? wurdt foargoed
ôfweefd mei dizze foarûnderstellings, sjoch http://www.proto-english.org/sum1.html.
Net ien fan dizze trije stellingen is in histoarysk feit:
It lân hat altyd bewenne west troch 2 folken, yn it westen Britten,
ferwant oan de minsken yn Ierlân, Bretagne en de Basken. En
oan de eastkant fan de bergen Inweoanske germanen
ôfkomstich út it Noardseelân, ferwant oan Friezen, Flamingen
en Skandinaviërs.
Foaral net barbaarsker of heidensker as de Britten. De measten
wienen al kristlik, mar net roomsk, krekt as ek de measte Britten
en Ieren yn dy tiid, en neffens Beda: “de hiele wrâld omstreeks
400".
En in Keltysk folk hat der nea bestien! De Griken neamden de
noardlik fan har wenjende minsken mei ljocht hier, dy’t gjin
gryks praten ‘keltoi’, sa eat as ‘wytkoppen’, de Romeinen
namen dat oer as ‘galli’ fan gallus (hoanne), dus ‘hoantsjes of
Befolking Ingelân ± 400 nK kraaiers’, it binne dus skelnammen en net de nammen dy’t dy
minsken sels brûkten.
Mar op dit soarte foarûnderstellingen wie dus de skiednis fan Ingelân boud, en dat hat ek ús
skiednis beynfloede. It wol de Hol(t)landers mar min oan dat hja ek mar Friezen binne. De
Flamingen ha dêr folle minder muoite mei. De Hollanders soenen leaver Bataven, Kelten,
Kaninefaten of Cymbrieërs wêze (allegear nammen dy’t men yn âlde skienisboeken fynt as
stamfaars fan de Hollanders). Yn de skiednis wurdt dêrom sa min mooglik oer Frysk en Friezen
praat. It ienige dat yn ús jiertalboekje stie wie dat Bonifatius by Dokkum troch Friezen
fermoarde wie. No hat Albert Delahaye al útfûn dat dat ûnmooglik by Dokkum west hawwe kin,
want dat bestie doe noch net. En by de Akademy ha se ek al betocht dat hy yn elts gefal net
fermoarde is. Helpt neat, yn Dokkum betinke se noch altyd dy ‘moard’ en soenen dat net
graach misse wolle, wat is Dokkum sûnder Bonifatius?
Sa waard de ynfaazje fan de Angelen en Saksen yn de Nederlânske skiednis brûkt om te
bewizen dat Friezen eins alhiel net bestienen, dy soenen nei it suden tein wêze, ferdreaun
troch de Angelen en Saksen, dy’t ûnderweis wienen nei Ingelân. It bewiis wie, dat yn terpen
dy’t om 400 hinne ferlitten wienen en letter bewenne waarden troch minsken mei in oare
kultuer, “Angelsaksyske” jiske urnen fûn waarden. Dat is it gefaar fan opgravings, de dingen
dy’t jo fine prate sels net! Wat ús foarskûtele wurdt is de útlis dy’t de opgravers der oan jouwe.
It foarkommen fan dingen út de frjemdte is gjin bewiis dat dy frjemden hjir wennen, hja kinne ek
oankocht wêze en dus tsjutte op handel mei dy lannen, krekt as ús Japanske- of Koareaanskeauto’s net bewize dat hjir no Jappanners en Koareanen wenje. Ja, de terpkes en wieren op
Aldemiede en de Stûken binne fan 400 oan’t 1100 ferlitten en oerslike. Mar de measte
doarpsterpen binne ophege en neffens ûndersyk fan Herma van den Berg binne de terpen yn
Eastergo oanhâldend bewenne west. Dus gjin Fryske folkferfarders!
Eibert

Burgum
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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Hallo allemaal,
De zomervakantie is voorbij! Werk, sport, school etc. etc. zijn weer begonnen en dat betekent,
dat de dorpskrant met puzzel ook weer op de deurmat valt. Voor de zomervakantie is besloten
enige wijzigingen door te voeren in de puzzel. Dit om ervoor te zorgen, dat de puzzel kan
blijven bestaan in de dorpskrant. Vanaf heden zal het volgende doorgevoerd worden.
1. Het klassement zal weer naar 0 worden gehaald. De laatste puzzel is nagekeken
waarna er een winnaar is uitgekomen. Zie voor meer informatie hieronder.
2. Vanaf heden zal er één keer per 3 maanden een puzzel in de dorpskrant verschijnen.
3. Na een puzzel volgt ook gelijk een eindklassement. Zo kan een puzzelaar met elk
gewenste puzzel meedoen zonder achterop te raken.
Met bovenstaande zorgen we ervoor dat iedereen die wil, kan blijven meedoen aan de puzzels.
Ik hoop dat hiervoor begrip is.
Met deze nieuwe wijzigingen nu de antwoorden van de laatste puzzel die in juni is geweest.
Schoen
Lantaarn
Kachel
Grond
Groente
Kamer
Dag
Juk
Keel
Vlieg
Week
Pas
Molen

Maat
Paal
Poot
Water
Man
Meisjes
Blad
Been
Pijn
Veld
Dier
Foto
Steen

Lepel
Woning
Aardappel
Val
Lief
School
Luis
Breuk
Bank
Wachter
Kunde
Album
Fabriek

Klok
Haver
Palm
Boek
Werk
Aard
Anker
Kroon
Tand
Ring
Rand
Reis

Huis
Klap
Zondag
Rol
Bank
Gas
Ketting
Jaar
Wiel
Vinger
Schrift
Geld

Deur
Roos
Morgen
Schaatsen
Schroef
Stel
Brief
Feest
Dop
Hoed
Geleerde
Boete

Hierbij is het volgende eindklassement gemaakt:
Plaats:
1e
2e
4e

Naam:
Sippie en Margriet
Janke Hofman en Petra v.d. Velde
Jinny en Froukje
Familie Veenstra

Puzzels 3e reeks
210
200
200
190

Dat betekent dat de winnaars met 210 punten Sippie en Margriet zijn. Zij zullen een klein
presentje ontvangen.
Deze ronde bestaat de puzzel weer uit het oude vertrouwde ‘Ontdek je logo’. Het is de
bedoeling om te raden van welke bedrijven/instellingen de volgende logo’s zijn. De logo’s
kunnen helemaal of gedeeltelijk zichtbaar zijn.
De oplossing kan worden ingeleverd vóór donderdag 26 november 2015 in de bestemde
brievenbus van de dorpskrant in de Suderfinne.
Ook kunnen de antwoorden worden ingeleverd via de mail: ontdekjeplekjesuwald@gmail.com
Ik wens jullie allen heel veel succes en ontdek je Plekje!
Met vriendelijke groet,
Matthé Kooi
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Burgum, 25 juni 2015

Landschapsbeheer Noardlike Fryske Wâlden in beeld
Ruim 700 betrokken leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doen actief aan
landschapsbeheer. Ze onderhouden 1.500 kilometer aan elzensingels, 150 kilometer aan
houtwallen en zorgen ervoor dat honderden pingo’s en dobben in goede staat zijn. Hoe het
landschapsbeheer in de praktijk werkt, wordt uitgelegd in een korte film. Deze film is te bekijken
op www.youtube.com/user/NFWalden.
Het eeuwenoude, kleinschalige coulisselandschap in de Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel
intact gebleven. Dat maakt het uniek in heel Europa. Naast de landschappelijke waarden zijn
de natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied bijzonder groot. Om het landschap mooi te
houden, is onderhoud nodig. De leden van de NFW pakken het landschapsonderhoud
professioneel op en ontvangen hiervoor een beheervergoeding. Landeigenaren sluiten
daarvoor vanaf 2016 een beheercontract af met de vereniging NFW.
Kwaliteitseisen
“Het onderhoud aan de verschillende landschapselementen, zoals elzensingels, dykswâlen en
pingo’s, moet aan voorwaarden voldoen om er een beheervergoeding voor te ontvangen. Zo is
variatie in begroeiing belangrijk voor de biodiversiteit. De onderlaag van bomenrijen moeten bij
voorkeur bestaan uit kruid- en struikgewas. Hoe dichter de bedekkingsgraad van elzensingels
en houtwallen, hoe hoger
de vergoeding die aangevraagd kan worden”, legt
NFW-secretaris Ingrid
van Huizen uit. De
schouwcommissie van
de vereniging beoordeelt
of boeren en particulieren
het onderhoud goed uitvoeren en of ze zich houden aan de voorwaarden
en kwaliteitseisen van
het collectieve agrarische
natuurbeheer van de
vereniging.
Aan het woord
In de film komt onder andere een beheerder aan het woord over het onderhoud in de
wintermaanden, een coördinator die over kwaliteit van de landschapselementen vertelt en een
schouwcommissie die uitlegt hoe een veldcontrole wordt uitgevoerd. De film is rechtstreeks te
zien via de link https://www.youtube.com/watch?v=YBld1LpTz7g.
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Boeren Noardlike Fryske Wâlden leren over besdragende
struiken
Besdragende struiken en bomen dragen bij aan
een rijke biodiversiteit in het boerenland. Een
grote verscheidenheid aan natuurwaarden is
belangrijk binnen het nieuwe agrarische natuurbeleid. Daarom heeft de vereniging Noardlike
Fryske Wâlden (NFW) veldexcursies voor haar
leden georganiseerd om de kennis over deze
struiken en bomen te vergroten. Ook wil de NFW
boeren stimuleren besdragers bij te planten.
In totaal honderd boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen zijn in Nijega, Drogeham,
Damwâld, Burgum en Kollumerzwaag het veld in geweest op zoek naar besdragende bomen
en struiken. Jacob Bijlsma, lid van de schouwcommissie van de NFW en excursieleider, gaf
uitgebreid uitleg over besdragers en biodiversiteit. Verder hielp hij ze de verschillende bomen
en struiken die na de bloei bessen maken te herkennen in het coulisselandschap. Daarnaast
ging hij in op het snoeionderhoud en waar en wanneer streekeigen plantmateriaal geplant kan
worden in de elzensingels en houtwallen.
Vogels en insecten
“Bessen zijn een belangrijke voedingsbron voor vogels. De vaak felrode kleur en lekkere
smaak zijn zeer aantrekkelijk voor onder andere lijsters en goudvinken. De bloesem van de
besdragers trekken in het voorjaar veel insecten aan, waaronder bijen, hommels en
zweefvliegen”, legde Bijlsma uit. Besdragende struiken en bomen zijn onder meer de meidoorn,
lijsterbes (koetsekraal), braam, Gelderse roos, vlier en trosvlier.
Biodiversiteit
“Struiken en bomen die bloeien en bessen produceren dragen zo bij aan de biodiversiteit van ons
landschap”, aldus NFW-voorzitter Attje Meekma.
“De biodiversiteit, die een wezenlijk onderdeel
uitmaakt van agrarisch natuurbeheer, kunnen we
verder vergroten door besdragers goed te onderhouden en ook bij te planten als daar ruimte voor
is binnen de elzensingels en dykswâlen. Met de
veldexcursies, waaraan grote groepen leden
hebben meegedaan, hebben we het belang van
deze bomen en struiken benadrukt en veel kennis
kunnen overbrengen.”
Complimenten
De honderd leden reageerden erg positief op de excursies. De NFW wil ingaan op de vraag
vaker veldbijeenkomsten te organiseren om praktische kennis over natuurbeheer te vergroten.
Meekma: “We zijn van plan om dit jaarlijks op te pakken.” Na afloop van de excursies gaf
Bijlsma de boeren complimenten. “Je ziet zoveel wandelaars en fietsers genieten van ons
prachtige landschap. Ze hebben niet altijd in de gaten dat dit te danken is aan agrarisch
natuurbeheer. Jullie onderhouden het landschap. Dat zou meer gewaardeerd moeten worden”,
aldus Bijlsma.
Foto’s: Leden van de Noardlike Fryske Wâlden leren tijdens veldexcursies over besdragende
struiken en bomen.
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Kopieerservice aangeboden!
Vaartijden Zonnepont 2015

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 ''

Van 14 t/m 27 september
vrijdag, zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur
Tarief
:
12-rittenkaart :
Seizoenkaart :

€ 1,00 p.p.
€ 10,00
€ 30,00

Groepen kunnen op afspraak ook buiten de reguliere
vaartijden overgezet worden.
Voor informatie: 0511 - 431990
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Contactpersoon:
Harry v.d. Meulen,
harry.v.d.meulen17@gmail.com

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

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

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

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

Apotheek Hoving Burgum
Bezoekadres

0511 - 462500
Markt 66
9251 JS Burgum

Maandag t/m Vrijdag
Vrijdagavond
Zaterdag

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

Buiten deze uren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen terecht in de
Smellinghe Spoedapotheek. Tel: 0512 - 588870.
Huisartsen Hurdegaryp: (8.00 - 17.00 uur)
Dr. Mebus-Koopmans / Tjerkstra 0511 - 476666
Bezoekadres

Yn Sicht
Reidhin 3
9254 JS Hurdegaryp

Dr. D.J. Straat
Bezoekadres

0511 - 472500
Vossenburcht 16-b
9254 AM Hurdegaryp

Apotheek Hurdegaryp

0511 - 473060

Bezoekadres

Rijkstraatweg 10a
9254 DJ Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

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

Buiten openingstijden kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, terecht bij:
Spoedapotheek Leeuwarden (gevestigd in MCL Leeuwarden) Tel: 058 - 2861313
Begrafenisvereniging Memento Mori
Bij overlijden kunt u contact opnemen met onze bode
Tjitske Hoekstra-Bakker
tel: 0511 - 432504 / 06 - 40606612
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Persbericht
Maassluis, 16-6-2015

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks
17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen
niks. Toch hebben zij er dagelijks last van.
“Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.”
Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose.
Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel?
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het
is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de
collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals
gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in
om MS een gezicht te geven. Ook heel veel mensen met MS
doen mee met de collecteweek.
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag
uit tijdens de collecteweek.
Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen
laten zien. We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht
willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen
buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als
collectant en help mee.
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl
Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan
onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder
MS), begeleiding en voorlichting.
Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te
Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). Het Nationaal MS
Fonds is 100 % afhankelijk van giften.
'alle kleintjes helpen'

Zoek de 8 verschillen
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
SEPTIMBER:
17.
21.
22.
23.
24.
28.
29.
30.

Muzykferiening / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar

OKTOBER:
1.
5.
6.
7.
8.
11.
12.
13.
14.
15.
19.
20.
21.
22.
26.
27.
28.
29.
31.

Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Bestjoersgearkomste Doarpsbelang / Suderfinne
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Kofjekonsert Muziekferiening Speelt Wel
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Wampex

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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