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Tijdens de lerarenopleiding was een van de
modules die ik volgde Middelnederlands, de
voorloper van de huidige Nederlandse taal. Ik vond
het smullen, dat puzzelen met taal. In mijn
enthousiasme stond ik nagenoeg alleen; mijn
medestudenten vonden het een vreselijk onderdeel
van de studie en werkten zich er met tegenzin
doorheen. Zij konden de charme erin niet
waarderen. Maar voor mij was het dus amusant en
interessant. Net als het ’Liet fan `e Moanne’ uit De
Oude Doos, die de veranderingen in de Friese taal
laat zien.
De term in de titel komen we regelmatig tegen.
En de kracht ervan is dat het een het ander
overlapt: het is niet alleen droog stampwerk, maar
ook leuk om mee bezig te zijn.
Dat is ook het doel van de redactie van uw
dorpskrant. We proberen luchtige stukjes af te
wisselen met inhoudelijk interessante informatie en
allerlei schakeringen daartussenin.
Dus: komt dat zien en horen, de infoavond over de
zandwinlocatie, Die Bolle fan Suwâld. Lees het
verhaal van Eibert over Reint fan Dyk met een Ode
aan Suwâld, en een nieuwe bijdrage van
Johannes v.d. Veen over een stuk
oorlogsgeschiedenis van ons dorp. Veel (verslagen
van) muziek ook, in deze Mei Inoar. Speelt Wel
heeft weer meegedaan met het federatiefestival en
deze ervaring staat goed beschreven, net als het
solistenconcours. En ook in deze krant worden
oproepen gedaan: iemand zoekt een stukje grond,
de munten van de Poiesz graag inleveren,
en kom alstublieft helpen bij het rapen en nieten
van de krant.
Er gebeurt veel in ons dorp, beste mensen. En de
Mei Inoar biedt de verhalen, ter lering ende
vermaak.
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 10 maart 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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UITNODIGING Informatieavond “ Zandwinlocatie”
Van Oord Nederland is al sinds 1974 bij u in de gemeente actief bij de zandwinlocatie
aan de Monnikenweg.
We willen je graag bijpraten en informeren over onze toekomstplannen en de afwerking
van de zandwinlokatie. Daarom nodigen we je uit op onze informatieavond op 29 februari ’s avonds
in de Suderfinne. We zijn er vanaf 19:00 tot ongeveer 21:00. Aanmelden is niet nodig.
Tot ziens in de Suderfinne.
Vriendelijke groeten, Melle van Overbeek

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

Nieuwjaarsconcert
Op zaterdagavond 9 januari hebben we samen met
brassband Oentsjerk B een nieuwjaarsconcert in de
Suderfinne gehouden. Bij ontvangst kregen de bezoekers
een glaasje Prosecco
zodat er meteen met elkaar op het nieuwe jaar kon
worden getoost.

Het was een mooie muzikale avond die door
ladyspeaker Marjan Lieuwes met veel humor werd
gepresenteerd.
Als afsluiter werd door de twee bands nog de Radetsky
Mars gespeeld, die uiteraard op een nieuwjaarsconcert
niet mag ontbreken.
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avond.
Muziekvereniging Speelt Wel
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Gezocht opslagruimte c.q. perceeltje grond
Voor het hout van onze houtkachel zijn wij op zoek naar opslagruimte dan wel een
stukje grond waar we een hok op kunnen zetten.
Mocht er dan nog ruimte zijn om een aanhangwagen op te slaan en ruimte om het hout te
zagen en kloven zou dat helemaal geweldig zijn!
Heb je ruimte over of weet je iemand?
Wouter en Janneke
Kerkbuurt 32
Laat het ons weten!
0511- 432433
Alvast bedankt!

IJsvereniging 'Winterwille' Suwâld:
Voor alle oudere leden onder ons,
die al vele jaren trouw lid van de ijsvereniging zijn gebleven en nog zijn, ondanks dat ze niet meer
op de “redens” komen, willen wij als dank u hiervoor een gezellig samenzijn aanbieden met een
borrel en stamppotbuffet in de Suderfinne

Op vrijdag 4 maart om 17.00 uur.
Wij nodigen alle 55+ leden uit.
Opgave bij: G. Hofman (432376 of 06-38386116) of bij R. Taekema 432157
Graag opgeven voor 24 februari. Bij genoeg deelname gaat het door.
Het Bestuur van Winterwille

OPROEP!! Rapen en nieten
Wilt u een bijdrage leveren om onze dorpskrant Mei Inoar op tijd en netjes bij de lezers in de
brievenbus te krijgen?
Dan bent u van harte welkom als hulp bij het rapen en nieten. Een keer per maand krijgt u een
uitnodiging om hooguit een uur rond de bestuurstafel te lopen en stapels te maken van de kopieën.
Een eenvoudige en gezellige klus, maar een belangrijk onderdeel bij het vervaardigen van de
dorpskrant.
U krijgt er voor terug: een leuk uurtje met lichaamsbeweging, de hartelijke dank van de redactie en
eens per jaar een leuke attentie.
Meld u aan bij de redactie via dorpskrantsuwald@live.nl of een briefje in de brievenbus, hal
Suderfinne.
U kunt natuurlijk ook persoonlijk aanmelden bij een van de redactieleden. Bij voorbaat dank!

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op
zaterdag 5 maart weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur
gebundeld klaarzetten !!!
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Noteer alvast:

Vrijdag 18 maart
aanvang: 20.00 uur

Suderfinne Suwâld

Ten bate van:

J.J. Visser stichting
en de kinderen op de Filippijnen
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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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REINT ANNES FAN DYK
Fan de famylje fan Dyk krige ik, te lien,
de fotoboeken en de boeken mei
kranteknipsels oer Suwâld, dy ’t Reint fan
Dyk makke en sammele hie, sa dat ik se
oernimme koe. Dat is wer in boarne foar
nijsgjirrige stikjes oer Suwâld fan fjirtich
jier of langer ferlyn. En dan is it foar de
hân lizzend, om te begjinnen mei in
ferhaal oer de samler sels.
Doe’t hy al slim siik wie socht ik him faak
op yn ‘Hillamastate’, en doe ha we in
oantal fan de dingen dy’t hy noch wist út
syn jonge jierren op de bân fêstlein.
Reint is berne 15 april 1917, as bern fan
Anne fan Dyk en Houkje Beerda, yn de
noardlikste fan de doe noch trije
ienkeamer wenten, no tsjerkebuorren nr.
65.
Syn heit Anne wie foarman timmerman
by de Veeninga’s, syn mem in dochter
fan de eardere skoalmaster Reint Taekes
Beerda.
Reint syn jonge jierren wienen net sa
maklik, hy wie gauris siik, hie faak lêst
fan brongitis, hy stammere wat, prate net
maklik, hy wie der by de oare bern faak
wat oer en waard in bulte pleage.
It wie dúdlik dat hy net it postuer hie foar
in boufakker of boerearbeider. Gelokkich krige hy de kâns om te learen, en dat slagge goed. Hy die
de ULO-skoalle yn Ljouwert, en in ULO-diploma wie foar de oarloch al hiel wat om goed oan ’e
slach te kommen.
Nei in pear jier yn it magesyn fan garaazje Statema yn Ljouwert, kaam hy op kantoar by de
gemeente ûntfanger Siepma yn Burgum, en yn 1937 waard hy amtner foar soasjale saken yn
Tytsjerksteradiel, op it gemeentehûs te Burgum.
Yn Suwâld foel Reint op trochdat hy op de jongfeinteferiening en it fraachlearen opkaam foar it
frysk. Dat wie wat nijs yn Suwâld, en lang net elk wie it dêr mei iens. It heucht my dat wy as bern, let
yn de tritiger jierren, warskôge waarden foar sokke ‘trochdriuwers’ as Fedde Schurer en Reint fan
Dyk!
Dochs wienen der ek yn Suwâld wol frysksinnige minsken, Reint wie lid wurden fan it Kristlik Frysk
Selskip, en it slagge him om yn Suwâld in fryske krite op te setten. En hja sutelen al foar de oarloch
mei fryske boeken en kranten. Sa learde ik myn earste frysk lêzen út in boekje dat ús beppe oan ’e
doar fan de sutelers kocht hie. It koste my net folle muoite en ik fûn it moai, folle échter as it
hollânsk dat we op skoalle learden en it is neitiid altyd myn ‘earste’ taal bleaun.
Reint mocht ek graach dichtsje. De earste prebearsels wienen gelegenheids gedichten op fersyk.
Foar sinterklaas, of in feest. Sa as hjir op it feest fan 1938, it jubileum fan keningin
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Wilhelmina, dêr’t hy foardroech of song ûnder
begelieding fan in ‘sigeuner’ mei in rommelpot.
Dêr foar en om syn ynliedingen op de
jongfeinteferiening yn it frysk dwaan te kinnen, learde
hy frysk te skriuwen en helle letter ek de fryske akte, sa
dat hy kursussen jaan koe.
En hy skreau, ûnder de skûlnamme “Reginhart” ek
serieuze gedichten, dy’t opnaam waarden yn de
deiblêden, de Burgumerkrante, Actief, en De Stim fan
Fryslân, Frysk en Frij, en fêst ek wol yn Meiinoar. Der
binne ek dichtbundels fan him útjûn by de Kristlik
Fryske Folks Bybleteek, mei de titels Ynkognito en
Diggelfjoer. Mooglik binne se by de KFFB of by Steven
Sterk noch wol te krijen. En Tresoar hat in knipselmap
fan him oanlein mei mear as 50 artikels fan of oer Reint
van Dijk.
Hoewol syn skrippen foar it frysk, yn tsjerke en op it
gemeentehûs, net altyd op priis steld waard, hat hy er
dochs hiel wat mei berikt. It wie dochs mei dêroan te
tankjen dat Tytsjerksteradiel foarbyld gemeente waard
by it brûken fan it frysk yn it offisjele ferkear. En ien fan
de earste gemeenten dêrt de plaknammen ferfryske
waarden.
Op in jûn kamen we wêrom fan in gearkomste fan it
Kristlik Frysk Selskip, Jaap van der Meer, Reint fan Dyk en ik, en doe besleaten we om de krite
“G.A. Wumkes” yn Burgum, dy’t al jierren net mear gearkaam, wer aktyf te meitsjen. Dat slagge, en
dy krite bestiet noch, en ek dêryn hat Reint as bestjoerslid en ek as lid fan it haadbestjoer fan it
K.F.S. syn paadsje wol skjin makke.
Foar my wie hy in foarbyld, in wize riedjouwer, dus in echte ‘Reginhart’, in bêste en trouwe freon, en
in bytsje famylje, hy wie troud mei myn nicht Froukje Lykles van der Meulen. It wie in hiele slach
foar harren bern en foar ús, dat hja beide sa jong en sa hastich stoaren. Hjirby dan noch in tapaslik
gedicht fan Reint oer Suwâld.
Ode oan Suwâld
Oan ‘e rânne fan ‘e Wâlden
Leit it leaf lyts doarp Suwâld
Fan dat doarpke wol ik sjonge
Omt ik fan dat plakje hâld.

From en froed binn’ syn bewenners
Hja libje sljocht, hja binne oprjocht
Yn ‘e wraksling fan ‘e tiden
Hawwe hja om it heechste socht.

‘t Is in rêstich fredich herntsje
Fier fan ‘t drokke wrâldbeweech.
Yn syn lytsens leit syn greatens
Ja, dat doarpke haw ik heech.

Hja earje God en ek de kening
Mar sjitte sels ek neat tekoart
Is it dêrom dan myn herte
Foar har sa’n greate leafde hat?

Stil te drôgjen lizz’ syn pleatsen
Mei it bonte fee ta sier
Twa spitse tuorkes wize omhegen,
Fan dat doarpke hâld ik wier

Oan ‘e rânne fan ‘e Wâlden
Leit in leaf lyts doarp Suwâld
Fan dat doarpke wol ik sjonge
Omt ik fan ús Kanaän hâld.
Reginhart

Eibert Burgum
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Volontaire biedt u:

* Huishoudelijke verzorging op maat
* 100% betrouwbaarheid
* Een schoon huis

Heeft u interesse?

info@volontaire.nl
06-12833462
www.volontaire.nl
www.facebook.com/jennyvolontaire
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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 7 december 1982)

Noot van de redactie:
Weet u ook wie dit stukje destijds geschreven heeft?
Of misschien was u het zelf. Laat het ons weten, zodat wij
dit in de volgende dorpskrant kunnen vermelden.
Zo kwam er van Marjan Venema respons op het stukje van de vorige maand. Zij vertelde dat de 2
jongste reisgenoten van dit reisje en tevens beklaagden in deze rechtspraak Wiebe en Marjan zelf
betrof. Marjan bedankt voor je verhelderende kijk op dit gezellig uitje van weleer.
- 15 -
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Ferhuze:
Harry van der Meulen van Kerkbuurt 2d naar Kerkbuurt 7 in Suwâld.

Hallo toekomstige dorpsgenoten!
Graag stellen wij ons even voor via deze weg! Wij zijn familie Keizer en komen in de boerderij van
familie Algra te wonen. Op dit moment wonen wij nog in Leeuwarden, maar zoals het nu staat
verhuizen wij op 25 maart naar onze nieuwe prachtige locatie aan het Noorderend. Voordat het
zover is moet er nog wel wat verbouwd worden aan de boerderij aangezien wij daar een gezinshuis
gaan beginnen!
Wat houdt dat precies in? Het is eigenlijk gewoon een gezinssituatie, maar de kinderen die bij ons
komen wonen kunnen om uiteenlopende redenen niet meer thuis wonen. Op het moment dat we in
Suwâld komen wonen, hebben we drie kinderen waar wij de zorg voor dragen. Deze kinderen gaan
gewoon naar school en zitten aangesloten bij verschillende (sport)verenigingen. In de boerderij is
het mogelijk om uit te breiden naar 6 kinderen.
Mijn man, Jaap, en ik, Jannie, zijn dit gezinshuis begonnen in juni 2015 en hadden toen al de droom
om ons gezinshuis uit te breiden. Na een lange zoektocht kwamen we de boerderij aan het
Noorderend tegen en we waren meteen verkocht! Deze prachtige locatie met alles er op en er aan
was precies wat we zochten! Ikzelf ben fulltime aan de slag in het gezinshuis en mijn man heeft
naast het gezinshuis ook nog een aantal dagen in de gevangenis als penitentiair
inrichtingsmedewerker. Samen hebben wij 2 dochters waarvan de jongste, Elynne, nog thuis woont.
Onze oudste dochter Lysanne woont samen met haar vriend in Leeuwarden.
Hopelijk zien we elkaar snel! Kom gerust eens langs!
Groetnis Familie Keizer
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Uitslag schaakcompetitie
12 Januari
Jan Tenniglo
Lutzen Mulder
Heerke Steen
Leendert van der Heide
Hans Sytema
Gerrit van der Meulen
Halbe van der Meulen

- Jouko Lukkes
- Alle van der Veen
- Bouwe Bosma
- Minne Veeninga
- Fré Schriemer
- Jan Kuipers
- Jan Kuipers
19 Januari
Lutzen Mulder
Hans Sytema
Gerrit van der Meulen
Sijmen Algra
Heerke Steen
Bouwe Bosma
Bouwe Bosma

2 Februari
Bouwe Bosma
Jouko Lukkes
Minne Veninga
Heerke Steen
Jan Tenniglo
Alle van der Veen
Alle van der Veen

- Jan Kuipers
- Fré Schriemer
- Gerrit van der Meulen
- Hans Sytema
- Okko Bosker
- Leendert van der Heide
- Halbe van der Meulen

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
- Minne
- Okko Bosker
- Leendert van der Heide
- Jouko Lukkes
- Alle van der Veen
- Jan Tenniglo
- Halbe van der Meulen

1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0

1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

Beste dorpsgenoten,
Als sportvereniging doen wij mee met de sponsoractie van de Poiesz supermarkten!
Onze sponsorkoker staat dit jaar in de kleine Poiesz.
Wilt u met ons meesparen!!!!
Mocht het nu zo zijn dat u niet met regelmaat bij de kleine Poiesz winkelt, kunt u de munten bij één
van de leden van de activiteiten commissie inleveren, dan zorgen wij de voor de juiste bestemming.
Hartelijk dank voor uw medewerking!!
PS vorig jaar heeft de actie ruim € 1800,00
opgeleverd waarvan de mini goals zijn bekostigd.
Jildau van den Adel
Annemarieke Boskma
Marjan Lieuwes
Liesbeth Popkema
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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 Hurdegaryp
Tel: 0511-880207/06-10611622.
www.beautysalonmarijke.nl
www.pedicurewilmabouma.nl

Peuteropvang 'Drie Turven Hoog'
Op de peuteropvang kunnen kinderen van 2 - 4 jaar heerlijk met leeftijdsgenootjes spelen, samen
ontdekken en nieuwe dingen leren. Onze activiteiten worden met zorg ontwikkeld door de pedagogisch
medewerkers. De activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de peuter en is een voorbereiding op de
basisschool.
Er wordt samengewerkt met het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke thema’s en er vindt
overleg plaats tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers van Kinderwoud. Dit komt de
doorgaande leerlijn ten goede en maakt de overgang naar de basisschool minder spannend voor uw
peuter.
Peuteropvang ‘Drie Turven Hoog’ is gevestigd in Tytsjerk. De prachtige locatie van Kinderwoud ligt
centraal gelegen in het dorp en biedt kinderdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan,
gehuisvest onder één dak. Deze locatie kenmerkt zich door een grote groene buitenruimte, met veel
buitenspeel mogelijkheden voor alle leeftijden.
Vier ochtenden per week zijn wij geopend, verdeeld in twee groepen: maandagochtend / donderdagochtend en woensdagochtend / vrijdagochtend. De openingstijden zijn van 8:45 uur tot 11:45 uur.
U kunt uw peuter aanmelden vanaf de leeftijd van anderhalf jaar. Zodra uw peuter twee jaar wordt, kan
hij / zij geplaatst worden.
Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op onze website (www.kinderwoud.nl). Willen u en uw
peuter eens bij ons komen kijken? Dan bent u van harte welkom. We vinden het prettig wanneer u vooraf
een afspraak maakt met één van de pedagogisch medewerkers. Zij zijn telefonisch bereikbaar op de
speelochtend op de peuteropvang.
Peuteropvang ‘Drie Turven Hoog’ | Reidfjild 54 te Tytsjerk | 0511 432 260 | info@kinderwoud.nl
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Vragen aan…………………….
Naam: Alie Bijlsma
Hoe lang woon je in Suawoude? 15 jaar samen met Piet
Ben je getrouwd/samenwonend/alleengaand/kinderen? Partners
Waar stond de wieg? In Leeuwarden op een woonark.
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?) Ik ben 30 jaar werkzaam geweest vnl.
als kleuterleidster in het basisonderwijs. Sta nu open voor een nieuwe uitdaging!
Wat wilde je vroeger worden? Prinses … niet gelukt.
Wat staat er graag op tafel? Een heerlijke stamppot!
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
 Het liefst deel ik mijn enthousiasme, voor alles wat ik leuk vind, met anderen! Creatief bezig zijn
op de computer bijv. het oppimpen van een tekst d.m.v. plaatjes, verschillende lettertypes en
kleur; maken van een uitnodiging voor een feestje, ontwerpen van een kaartje of logo.
 Op facebook toepasselijke plaatjes zetten uit mijn Pinterest(aurant). Nieuwsgierig?
Google dan maar eens op ‘Alie Bijlsma op Pinterest’.
 www.mooikoppie.nl ( m’n zelfgemaakte website).(HULP nodig of een vraag? Laat
het me weten!)
 De ‘jongerein boppe de 65’ staat bij mij hoog in het vaandel; het duo ‘Kop en
Pantsje’ werd een jaar geleden geboren en zorgt voor entertainment voor deze
leeftijdsgroep in de omgeving.
 Je kunt me regelmatig aantreffen op rommelmarkten en in kringloopwinkels, want ik ‘bin sljocht’
op ‘âld guod’!
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom?
Heel graag zou ik een retourtje hemel aangeboden willen krijgen voor een ‘high koffie’ ( ik hou meer
van koffie dan van thee) met al m’n geliefden die daar vertoeven!
Zomer of winter? Ik geniet van beide!
Koken of aanschuiven? Aanschuiven
Zee of Bos? Bos. Als we vroeger met m’n ouders door het bos reden zei ús mem altijd: ‘Even de
rútsjes iepen en de noas nei bûten…………….hmmmmmmmmmmmmmmm!!!!
Een natuurlijke doucheshampoo!
Waar mogen ze je ’s nacht voor wakker maken ? Als er iets ergs is gebeurd met familie of
vrienden… óf met een geneesmiddel tegen kanker of neuropathie. Anders toch liever niet, want ik
schrik me altijd een hoedje en doe dan zeker geen oog meer dicht.
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Meer parkeervakken binnen en buiten de bebouwde kom zodat er aan beide kanten
van de hoofdweg ‘ verboden-te-parkeren’- borden kunnen worden geplaatst en de
weg vrij blijft! Kerkgangers kunnen de auto parkeren bij de Suderfinne. Degene die
moeite heeft met het intrappen van het rempedaal tot 30 zal zijn/haar voertuig
moeten parkeren buiten de bebouwde kom in de daarvoor aangelegde parkeervakken.
Wat moet absoluut niet veranderen! Het groen.
Op je verlanglijstje staat? Een geschikte baan waar ik al mijn energie en creativiteit in kwijt kan!
Wat zou je doen met een miljoen? Alle vrienden en belangstellenden boven de 50 die door ziekte
of andere oorzaak hun baan zijn kwijt geraakt hun kennis, krachten en ervaringen bundelen en een
plan van aanpak bedenken om de aanval tegen eenzaamheid en verpaupering tegen te gaan en dit
plan dan uitvoeren voor zover mogelijk.
Wat is je Levensmotto? ‘Wês in sinnestriel, in oar hat der ferlet fan!’
Suawoude is voor mij…..thuiskomen.
- 21 -

Kom mar op!
spilet ‘De Bolle fan Suwâld’
Dit jier spilet Kom mar op! de hagelnije produksje ‘De Bolle fan Suwâld’. Dizze klucht giet net
oer in echte bolle, mar oer de eskapades fan Ate, frouljusgek. It toanielstik is skreaun en
regisearre troch Sander Kalsbeek.
De Bolle fan Suwâld wurd spile op twa poadiums. Oan de iene kant fan de seal is der de
frijgesellewenning fan Ate en oan de oare kant de wenning fan Teade en Fokje en harren bern.
Geandewei it stik wurd hieltiten dúdliker wat de beide hûshâldings en alle froulju fan Ate mei-inoar
te krijen hawwe. Ferliest de wylde bolle syn wylde hier of kin hy de froulju de baas?
Om yn de kunde te kommen mei de persoanages wurde binne se yn de oanrin nei de première
yntrodusearre op de Kom mar op! – Facebook-side. Derneist hat yn de ôfrûne wiken in wiere misterferkiezing plakfûn wêrby de échte bolle Daan as De Bolle fan Suwâld keazen is!
Eltsenien is fan herte wolkom om mei te genietsjen mei de aventoeren fan Ate yn De Bolle fan
Suwâld. Reservearje no kaarten op www.kommarop.frl of skilje foar mear ynformaasje
mei 0511-432355.
Foarstellings:
Freed 19 febrewaris 2016
Snein 21 febrewaris 2016 (matinee)
Freed 26 febrewaris 2016
Saterje 27 febrewaris 2016
Mister-ferkiezing ‘De Bolle fan Suwâld
Bolle Daan is De Bolle fan Suwâld wurden! Eigners Piet en
Gea Kooi binne de winners fan in fleispakket.
Op de foto stiet Daan tusken Piet en Jan by de priisútrikking.
De oare nominearre bolle-eigners hawwe in lytsere priis as
beleaning foar de ynstjoering krigen.
Nominaasjes yn willekeurige oarder:
- Tinder fan de Warrenhoeve
- Gold Nugget fan de famylje Van der Meulen-Algra
- Billy de Bolle fan de famylje Lenes
- Hylke en Sytse fan Cor Kinderman
- Daan fan de famylje Kooi
Op de Facebookside fan Kom mar op! binne de foto’s en
ferhalen by de bollen nei te sjen.

Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
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Kom mar op!
Project De pASsant
De pASsant is de reizende voorstelling ter gelegenheid van de opening van de Centrale As.
Met drie tourbussen worden op locaties bij verschillende dorpen avonturen beleefd. Kom mar op!
verzorgt een spectaculaire voorstelling van ca. 20 minuten op de locatie bij Suwâld.
Hiervoor zoeken we vele spelers en medewerkers die mee willen doen.
We hebben in dit project voor spelers van alle leeftijden.
We werken hierbij samen met regisseur Grytha Visser.
Voor deze voorstelling zijn 8-10 repetities nodig die plaatsvinden op de maandagavond.
Heb je belangstelling en wil je precies weten waar het over gaat?
Kom dan op 18 februari naar de informatiebijeenkomst of neem direct contact met ons op!
De informatiebijeenkomst vind plaats om 20 uur in het gebouwtje tegenover de Hervormde Kerk in
Suwâld.
Schema voor ‘De Passant’

Repetities

April-juni

maandagavond

Generale repetitie

2 juli

middag/avond

Eerste voorstelling

5 juli

avond

Reserve eerste voorstelling

7 juli

avond

Tweede voorstelling

8 juli

avond

Derde en vierde voorstelling

9 juli

middag/avond

Reserve tweede voorstelling

11 juli

avond

Reserve vierde voorstelling

12 juli

avond

Vijfde voorstelling

13 juli

avond

Reserve vijfde

14 juli

avond

Zesde voorstelling

15 juli

avond

Reserve derde en zesde

16 juli

Middag/avond

Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
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Feanhústerpaad 12
9263 RN GARYP
0511-521098
fmdt01@gmail.com

Zaterdag 30 januari 2016 was er in It Geahûs in Garyp een federatiefestival. Dit festival werd
georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel voor
de aangesloten verenigingen. Het festival is bedoeld voor alle bij de federatie aangesloten
verenigingen. Ook dit jaar waren de verenigingen weer goed vertegenwoordigd. Van de veertien
mogelijke deelnemers namen er twaalf muziekkorpsen deel aan het federatiefestival.
De korpsen waren Apollo Burgum, Bernlef Noardburgum, De Bazuin A, B en C Oentsjerk,
Gearwurkingskorps De Eendracht Sumar/Excelsior Ryptsjerk, De Lofstem Sumar, Hallelujah
Burgum, Joost Wiersma B, Looft den Heer Garyp A, Looft den Heer Garyp B en Speelt Wel Suwâld.
Dit betekende dat er zo’n vierhonderd muzikanten aan het federatiefestival hebben deelgenomen.
De deelnemende korpsen is verzocht lichte, vrolijke en in het gehoor liggende muziek te spelen.
Hier was zeer goed gehoor aangegeven. Van hun optreden ontvingen de deelnemers een
schriftelijk positief kritisch juryverslag van de heer Durk Lautenbach. Hij was zeer ingenomen met
de kwaliteiten van de korpsen in Tytsjerksteradiel en heeft met genoegen naar de korpsen
geluisterd en genoten en voor hen geschreven. Na afloop van het federatiefestival was de heer
Lautenbach nog in de foyer van It Geahûs aanwezig om te dienen als klankbord voor de
verenigingen die met hem over de inhoud van het verslag van mening wilden wisselen. Voor vele
leden van de korpsen was het een mooie gelegenheid om collega muzikanten uit de regio te treffen
en met elkaar van gedachten te wisselen over de muziek. Hier is ook goed gebruik van gemaakt.
Kenmerken voor dit federatiefestival is de sfeer van herkenning, op een ontspannen manier
musiceren en vriendschappelijkheid. Het bestuur van de federatie ontving diverse complimenten
van zowel muzikanten als toehorend publiek. Dit geeft het bestuur voor het volgende jaar goede
moed om met muzikaal plezier en enthousiasme wederom een festival te organiseren. Dit zal zijn
op zaterdag 28 januari 2017. De organisatie ziet terug op een zeer geslaagd federatiefestival.
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Jorn Koopmans winnaar 42e FMDT Solistenconcours
Zaterdag werd in dorpshuis “It Geahûs” in Garyp voor de 42e keer het solistenconcours
georganiseerd door de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. De
beoordeling vond plaats op basis van het Unisono Reglement voor Solisten en Ensembles. Dit
betekent dat de indeling in divisies plaatsvindt en er een puntenwaardering wordt toegekend op
basis van het zogeheten 100-puntensysteem. Acht verenigingen van de elf bij de federatie
aangesloten verenigingen waren ditmaal vertegenwoordigd. Het betreft Apollo Burgum, De Bazuin
Oentsjerk, Bernlef Noardburgum, Hallelujah Burgum, Joost Wiersma Jistrum, De Lofstem Sumar,
Looft den Heer Garyp en Speelt Wel Suwâld.
De 36 deelnemende solisten, duo’s en kwartetten werden door de heer Gatse Hylkema gejureerd.
Bert Liefers begeleidde bijna alle deelnemers op de piano.
Het solistenconcours verliep in goede, gezellige en ontspannen sfeer, alhoewel het voor de
deelnemers wel de nodige spanningen oplevert. Gelukkig is de jury altijd zo ervaren om door de
zenuwen heen te kijken. De geleverde prestaties waren weer van een goed niveau. Wat ook wel
blijkt uit de uitslagen.
Winnaar in de jeugddivisie werd het Janne Sjonger met 85 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 5e divisie werd Andrea Elzinga met 81 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 4e divisie werd Fardau van der Kooi met 86 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 3e divisie werd Harmen-Thomas de Haan met 86 punten, een eerste prijs.
Winnaar in de 2e divisie werd Jorn Koopmans met 86 punten.
Winnaar in de 1e divisie werd Reinder Boomsma 84 punten.
Daar er drie divisiewinnaars waren met 86 punten heeft, conform het reglement, de jury de winnaar
van de Bureau Benedictus Wisselbokaal bepaald.
Deze wisselbokaal werd uit handen van het federatiebestuur uitgereikt aan Jorn Koopmans.
Alle zes divisie winnaars mogen op 28 mei 2016 de Federatie van Muziekverenigingen en
Drumbands in Tytsjerksteradiel vertegenwoordigen bij De Klank fan Fryslân, het provinciale
solistenconcours van de OMF. Alle andere solisten, duetten, trio’s, kwartetten kunnen zich
aanmelden voor deelname aan De Klank fan Fryslân.
Het 43e FMDT solistenconcours is op zaterdag 28 januari 2017 in It Geahûs van Garyp,
naast/tegenover het pand van de hoofdsponsor.
van links naar rechts:
Janne Sjonger,
Andrea Elzinga,
Fardau van der Kooi,
Harmen-Thomas de Haan,
Bureau Benedictus
wisselbokaal winnaar Jorn
Koopmans en
Reinder Boomsma.

Foto is gemaakt door Berend
IJtsma.
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EEN BIJZONDERE ONTMOETING
Bij mijn zoektocht naar de ontbrekende ansichtkaarten voor mijn verzameling van Suwâld kwam ik
begin 2015 via via terecht bij Jan Pel in Dordrecht, de jongste zoon van familie ds. Pel (geref.
predikant in Suwâld 1925-1947).
Hij zei: “Weet jij wel dat er nog iemand leeft van het gezin dat begin 1945 bij jouw ouders (Kerkbuurt
45) ingekwartierd was als oorlogs-evacuee uit Limburg?”
Nou, dat wist ik natuurlijk niet, maar ik kende wel iets van het verhaal uit die tijd. Zo wist ik dat er bij
ons thuis een kindje was overleden, dat in Suwâld begraven was en na de oorlog weer opgegraven
en herbegraven werd ergens in het zuiden van Nederland.
Het gezin woonde met 2 kinderen bij mijn ouders in en van dat gezin woonde in die periode een
jongetje in de pastorie. En die heette Wim Spapens en woont nu in Ulvenhout (N.B.).
Na uitwisseling van adressen e.d. is het gekomen tot een bezoek: op een mooie dag in augustus
2015 ben ik naar Dordrecht gereden en van daaruit zijn we samen naar Ulvenhout (N.B.) gereden.
Een bijzondere ontmoeting: een voor mij onbekend iemand die dan van alles weet te vertellen over
de oorlogsjaren in Suwâld en de belevenissen van een jongetje van 8 jaar in een voor hem
volkomen vreemde omgeving.
En........... dan blijkt dat de vader van het gezin een dagboek heeft bijgehouden van hun
belevenissen in de oorlog:
- het leven in Venlo eind 1944,
- hun treinreis naar het noorden van Nederland,
- hun verblijf in Suwâld,
- de terugreis.
Het bijzondere is ook dat Wim Spapens toestemming heeft gegeven voor publicatie van het
dagboek in de dorpskrant. Hierbij stel ik me voor om eerst een samenvatting te plaatsen van hun
leven in Venlo, eind 1944. Daarna de gehele tekst van de reis naar het noorden en het hele verslag
van hun verblijf in Suwâld op te nemen.
Voorwoord van Wim Spapens:
Mijn vader heeft in de Tweede Wereldoorlog van 2 september 1944 tot 9 juni 1945 een spannend
dagboek bijgehouden. Spannend, want de bevrijders waren vlakbij: de overkant van de Maas was al
bevrijd, maar Venlo, dat aan de Duitse kant van die rivier ligt, kreeg nog veel ellende te verduren
voor het zo ver was: razzia’s, bombardementen, beschietingen, honger en zelfs een verdrijving van
de bewoners, evacuatie genoemd.
Waarom waren wij eigenlijk uit het landelijke Wernhout/Zundert naar Venlo vertrokken? Vader
werkte bij de douane aan de grens met België: Wernhout. Wij woonden daar in een huis, ‘twee
onder een kap’, tegenover de kerk. Mijn oudste broers Adri en Tonny zaten in 1940 in klas 6 en 5
van het ‘lager onderwijs’ en zouden voor vervolgonderwijs (MULO) naar Breda moeten fietsen.
Vader vond dat bezwaarlijk en solliciteerde naar eenzelfde baan in een grensplaats waar
vervolgscholen waren: Venlo. Hij kon toen niet voorzien welke ellendige gevolgen dat zou hebben
voor zijn gezin. Zelf heb ik vaak gezegd: “Waren we maar in Wernhout gebleven!” Dan zou veel
oorlogsellende ons bespaard zijn gebleven. Onze neefjes en nichtjes daar, zei ik soms een beetje
jaloers, die hebben heel de oorlog lekker aardbeien gegeten en van de oorlog niet veel gemerkt,
terwijl wij … Ja, terwijl wij, zo vertelt vader, gebombardeerd en beschoten werden en om eten
moesten bedelen in dorpen vlakbij Venlo. Zelf werd ik tijdens zo’n bedeltocht (“Hebt u een boterham
voor me?) weggejaagd.
Inzender :
Johannes v.d. Veen,
Houtzaagmolen 6,
9203 VD Drachten.
0512-514920
jenjvdveen@kpnmail.nl
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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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WOORDZOEKER

- 29 -

 ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Febrewaris:
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
29.

Biljertklub / Dam- en skaakklub
Gearkomste AED
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Útfiering Kom mar op!
Útfiering Kom mar op!
Gearkomste Feestkommisje/Oranjeferieningbestjoer
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Útfiering Kom mar op!
Útfiering Kom mar op!
Ynformaasjejûn troch van Oord

Maart:
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
14.
15.
16.
17.
18.
21.
22.
23.
24.
29.
30.
31.

Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Buffet âld-leden Iisbaanferiening
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Gearkomste Frijwilligers Kiosk-Pont
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksje gearkomste Mei Inoar /
Muzykferiening / Bridge / Sport
Gearkomste Feestkommisje/Oranjeferieningbestjoer
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bingo Jan Jochums Visser Stifting
Gearkomste Wyldbehear / Frijwilligers Skippers-Pont
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
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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