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Januari 2016, de eerste Mei Inoar van dit nieuwe
jaar. We hebben de kerstvakantie weer gehad,
met aansluitend een ontwricht openbaar leven
door een duimendikke ijzellaag die bijna elk
transport onmogelijk maakte. Mijn moeder was de
afgelopen week, op enkele telefoontjes na,
verstoken van het contact met haar kinderen. Ik
drukte haar op het hart om vooral de deur niet uit
te gaan. Nee, ook niet even naar de melkboer.
We spraken af dat ik haar op zou zoeken zodra
de wegen weer begaanbaar waren. En zij
antwoordde met haar 91 jaar: “Ja, als we tijd van
leven hebben”. Dat zette mij aan het denken; het
begin van een jaar is van oudsher de tijd van
plannen maken en doelen stellen. Maar het is
zoals mem zei: we moeten daar wel tijd van leven
voor krijgen.
Als redactie zijn wij in ieder geval weer
welgemoed begonnen. De eerste vergadering,
met alle beste wensen, hebben we weer gehad en
voor u ligt het product van wederom een maand
over lopende zaken overleggen, berichten
verzamelen, eventueel bijslijpen, in een logische
volgorde zetten en de advertenties plaatsen.
Ook deze dorpskrant is een mix van
mededelingen, oproepen, informatieoverdracht en
uitnodigingen. Plus enkele bijdragen ter lering en
vermaak. Wij hopen dat u de krant met plezier
leest en wensen u van harte een goede tijd van
leven toe in 2016.
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 11 febrewaris 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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AED
Wij als dorpsbelang zijn op zoek naar bewoners die zich aan willen melden
bij ons AED-apparaat. Op dit moment zijn er 8 vrijwilligers aangemeld en 5
vrijwilligers die zich gaan aanmelden.
Graag willen wij dit aantal nog wat uitbreiden.
Dus, heeft u een reanimatiediploma en wilt u onze club versterken?
Graag een mail naar dorpsbelangsuwald@hotmail.com.
Dorpsbelang Suwâld

VUURWERK
Mede door onderstaande personen/bedrijven hebben wij kunnen genieten van het vuurwerk dat
op 1 januari jl. werd afgestoken.
De namen:










Fam. Tuinstra
Rodenburg projectleiding
Pedicure Wilma Bouma
Fam. H. Schievink
Fam. Sybesma
Mts. Cnossen
S. v.d. West
Jeltje en Jelke
Warrenhoeve

willen wij hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage.
Er zijn ook dorpsgenoten die wel een donatie hebben gegeven, maar niet met hun naam in de
krant willen. Ook hen willen we langs deze weg bedanken.
Namens dorpsbelangen en Suderfinne,
Jellie Venema

Vergaderingen bestuur van Dorpsbelangen
Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen vergadert elke eerste maandagavond van
de maand. Vanaf 20.00 uur is er voor dorpsbewoners gelegenheid om bij deze vergaderingen
“in te lopen” en dorpsaangelegenheden met het bestuur te bespreken.
U bent van harte welkom!
Het bestuur van dorpsbelangen
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Het bestuur van de Chr. Oranjevereniging
nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse

Ledenvergadering
op vrijdag 22 januari 2016 om 20:00 uur
in het dorpshuis de Suderfinne

agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Overzicht activiteiten van het bestuur 2015
Notulen jaarverslag
Financieel verslag
Evaluatie Koningsdag
Aftredend bestuurslid:
Gea Kooi –Visser
Bestuur draagt voor:
Eefje Bouma
7. Pauze
8. Mededelingen bestuur
9. Dorpsfeest 2016….Wat gaan we doen???
10. Rondvraag
11. Sluiting

Bedankje
Beste Dorpsgenoten,
Hartverwarmend is het medeleven van onze dorpsgemeenschap, zowel na het overlijden van
mijn moeder/schoonmoeder en onze beppe en zo ook na het bericht dat er bij mij borstkanker
werd geconstateerd. Wat voelen wij ons gesteund door alle kaarten, telefoontjes, bezoekjes,
bloemen, berichtjes etc. die wij mochten ontvangen tijdens de behandelingen die ik moest
ondergaan. Waar een klein dorp groot in kan zijn.
Heel erg bedankt hiervoor!
Ik ben nu net begonnen met het bestralingstraject en hoop de immunotherapie in mei af te
ronden, zodat langzamerhand de periode van herstel weer de overhand krijgt.
De vooruitzichten zijn goed.
Met vriendelijke groet van Hendrika & Oege, Petra, Jelke Hoekstra

Mensen die nieuw in Suwâld zijn komen wonen en zichzelf voor willen stellen of een stukje
over zichzelf willen schrijven, kunnen dat in deze rubriek doen.
U kunt uw stukje via ons emailadres dorpskrantsuwald@live.nl (Word.document, Arial 11
met vermelding van onderwerp.) verzenden, maar het mag ook geschreven/getypt worden
ingeleverd bij één van de redactieleden of in de daarvoor bestemde kopij bus in de gang van
de Suderfinne.
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Wer bliuwt de tiid?
It tiidgefoel
Jim kenne fansels allegear it lied: ”Oeren, dagen, moannen, jierren fleane as in skaad foarby”.
As of't de tiid in stream is. Dêr heart sa’n fraach as ‘wer bliuwt de tiid’ ek by.
Mar, dat is de belibbing fan âlde minsken sa as my, it jongfolk sjocht dêr fansels hiel oars
tsjinoan. As jo jong binne, wol je graach grut wurde, sterk wurde, meidwaan meie, en dan giet
dat groeien sa stadich, en duorret it salang mei dat grutter wurden en meidwaan meien.
Foar de jongerein giet de tiid nea hurd genôch.
Mar as jo de fyftich passeard binne, en de eigen bern jo boppe de holle groeie en jo ‘âld’
neame, en jo sels fernimme dat jo ûnderfining noch wol, mar jo lichemskrêften net mear groeie,
sa dat jo de bern yn in protte dingen al net mear byhâlde kinne, dan giet de tiid jo al gau hurd
genôch. Wy witte wol, dat de tiid sels net hurder giet as eartiids as doe't wy lyts wienen, ús
tiidgefoel is dus mar betreklik, en pref. Douwe Draaisma hat der in hiel boek oer skreaun.
“Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt.”
De tiidstream
It liket dan of't de tiid streamt. As of it in stream fan mominten is dy’t earne yn in fier ferline
begûn is, en earne yn de fiere takomst út it sicht ferdwynt. Mominten dêr’t jo in oantal fan
belibbe hawwe, mar dy’t jo al hast wer út it ûnthâld ferdwûn binne. In stream lykas in
wetterstream dy’t earne yn it hege lân begûn is, en stadich nei de see ta rint en dêr ferdampt en
dan letter as reinwetter wer op it lân falt. In kringloop, ja dêr liket de tiid ek wol wat op.
De kringloop fan de tiid
Moarns ier komt de sinne op yn it easten, rint troch it suden, giet yn it westen ûnder en komt
dan de oare moarns yn it easten wer op. Dat neame we in dei.
Trije dagen sjogge jo gjin moanne, dan komt er wer as in fyn skyltsje oan de westlike himel,
wurdt alle dagen wat grutter oan't er ‘fol’ is, om dan alle dagen wer wat ôf te nimmen, oan't er
wer wei wurdt. Dat neame we in moanne.
Op de koartste dei stiet de sinne hiel leech, dan winne de dagen wer oan, oan't de langste dei
as de sinne hiel heech stiet, en dan sakket er wer en koarte de dagen wer oan’t de koartste dei,
en dat neame we in jier.
Dat lykje kringlopen, en wy brûke se om de
tiid te mjitten, mar it binne dochs mear
omlopen as kringlopen, de dei, troch dat de
ierde om syn as draait, de moanne, troch dat
de moanne om de ierde draait en it jier, troch
dat de ierde om de sinne draait, en dat gehiel
draait om it sintrum fan ús molkwei, en sa
komme se nea op it selde plak werom.
En sa is it mei de tiid ek. Dy beweecht mar yn
ien rjochting, jo kinne net yn de tiid werom. Jo
kinne de tiid net in rûntsje draaie litte, en dan
wer by it begjin begjinne. Wat west hat komt
nea wer.
De tiid mjitte
Dat de tiid no net hurder giet as eartiids, dat
kinne we mei de klokken dy’t we oeral om ús hinne hawwe wol mjitte. Ja, dy klokken meitsje
faak dat wy ús troch de tiid opjage fiele.
Alles hat syn oere en tiid. Tiid is jild. Jo wurde by oere, dei of moanne betelle. Jo moatte sekuer
byhâlde wat je dogge, en hoelang it duorret, want de tiid moat troch de klant betelle wurde.
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uw warme bakker
TJALLING VAN DER VEEN
rijdende broodboetiek

Tel: 0511 - 43 19 91
Elke dag diverse soorten brood en banket
van de warme bakker.
’s Avonds voor zeven uur gebeld, dan wordt
het de volgende morgen om negen uur bezorgd.
Let op de reclamefolder, die u iedere week in uw
brievenbus vindt.
De winkel aan de Buorren 4a te Tytsjerk is geopend
van 9.00 – 12.00 uur en van 15.00 – 18.00 uur.
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En de tiid hâldt gjin skoft. Tiid dy’t betelle wurde moast! Dat hat grif foar de minsken de reden
west om de tiid te mjitten.
De jager/samler minsken wisten net fan oere en tiid. Har dei begûn by it ljocht wurden en einige
by it tsjuster wurden, mooglik sieten hja dan noch efkes by it kampfjoer, mar it tsjuster wie om
te sliepen. Yn it tsjuster koenen hja dochs net jijje of krûden sammelje. De koartste dei as
midwinter en de langste dei as midsimmer wienen foar har genôch om de jierren te tellen. Mar
troch dat der by har gjin keunstljochtfersmoarging wie, wienen hja mei de sinne moanne en
stjerren folle better bekend as ús.
Sinnewizers, sânrinders, wetterklokken.
Mar de earste lânbou kultueren krigen wol ferlet fan it mjitten fan de tiid. Guon fruchten moatte
presys op tiid sjidde wurde, oars groeie se net goed of kinne se net op tiid ryp wurde.
Dy moasten dus de tiid fan it jier sekuer witte, en dêr ha we in protte fan dy âlde stiensirkels
oan te tankjen. Dêr foar hienen hja net genôch oan de sinne en de moanne, mar ek de stjerren
en planeten moasten folge wurde, en dat easke dat men dei en nacht de tiid sekuer witte woe.
Yn de âldste bekende lânboukultuer, de Indus kultuer, 3250 f.K. -1700 f.K. hie men al
sinnewizers. En foar nachts mooglik ek al sânrinders en wetterklokken, al is dêrfan noch gjin
bewiis fûn. Yn de Babyloanyske tiid, dy’t dêr op folge, rekkenen hja mei in jier mei tolve of
trettjen moannen fan 29 of 30 dagen en wiken fan 7 dagen. De dei begûn by sinne ûndergong.
De nacht fan trije nachtwaken wie dus it begjin fan de dei, dy’t ek ferdield wie yn trije ‘waken’
elk ferdield yn 60 ‘Us’. en dy elk ferdield yn 60 Ninda’s. In wake wie dus 4 oeren, in Us 4
minuten en in Ninda 4 seconden. Mooglik allegear oernaam fan de Indiërs.
It ferdielen fan nacht en dei yn ‘waken’ jout oan dat it fuortkaam út needsaak fan feiligens.
De Egyptners hienen de ienfâldigste wetterklokken, twa blompotfoarmige stiennen potten mei
ûnderyn in gatsje dêrt it wetter yn 12 oeren útrûn yn de oare pot, dêr’t it gat fan tichtstoppe wie.
Wie de boppeste pot3 leech dan waarden se omruile. De Babyloaniërs hienen ek
wetterklokken, mar brûkten dy oars as de Egyptners en Griken. Hja woegen ít útrûne wetter.
Mar hja wienen sa sekuer dat hja der stjerrekundige berekkeningen mei meitsje koenen.
Klaaitabletten mei dy berekkeningen binne bewarre bleaun, de wetterklokken net. Dy wienen
dus mooglik fan yn de sinne droege en net fan bakte klaai.
Automaten
Om 250 f.K. hinne kaam de earste automatisearringsgolf mei allehande op wetterkrêft of luchtdruk en
kamrêden wurkjende apparaten. En dêrbij wie de
automatyske wetterklok fan Ctesebius of Ktesibios fan
Alexandrië. Oansletten op rinnend wetter hie men der
gjin omsjen mear nei. De silinder dript yn in dei fol, de
flotter driuwt omheech, it mantsje wiist de oeren oan.
Is de silinder fol dan leget de hevel him yn in pear tellen
en is hy klear foar de folgjende 24 oeren. It wetter út de
hevel rint yn in bakje oan in kamred en dat draait 1/6
slach, sadat it folgjende bakje boppe stiet. Dat kamred
draait oer noch in stel kamredden de silinder mei de
oeren yn 365 dagen rûn. Want it liket hiel ienfâldich, mar
de nachten binne simmers koart, en winters lang en de
deiljocht oeren krekt oarsom.
Dy fariaasje yn de lingte fan de oeren koe dizze klok
dus in hiel jier troch sekuer oanjaan. Sa sekuer dat it
ieuwen duorre hat ear't der meganyske klokken kamen
dy’t dat net mear koenen, mar wol betrouberder wienen,
en doe hat men alle oeren mar like lang makke!
Eibert

Burgum
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Kom mar op!
spilet ‘De Bolle fan Suwâld’
Dit jier spilet ‘Kom mar op!’ in echte klucht. De Bolle fan Suwâld giet oer de eskapades
fan Ate, in grutte frouljusgek!
De Bolle fan Suwâld is in hagelnije eigen produksje skreaun en regissearre troch Sander
Kalsbeek. Mei dit stik is in noflike jûn om de bûsen by út te skuorren fersekere!
Foarstellings:
 Freed 12 febrewaris 2016
 Saterje 13 febrewaris 2016
 Freed 19 febrewaris 2016
 Snein 21 febrewaris 2016 (matinee)
 Freed 26 febrewaris 2016
 Saterje 27 febrewaris 2016
Kandidaten Mister-ferkiezing ‘De Bolle fan Suwâld
Hjirby de nominearre kandidaten om de Bolle fan Suwâld te wurden.
Stim no op de Kom mar op!- Facebookside op jimme favoryt!
De earste nominaasje is foar Daan, fan Piet en Gea Kooi
Binne der 1 ....10....of 100 kei,
Us bolle Daan, dy redt der mei!!
Hy hat noait in min sin is altiid blier,
Hy springt altiid mei in protte plesier!

Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
Skathâlder: Sjoukje van der Kooi - Rek. nr. Rabobank NL02 RABO 0179 1887 98 - KVK. nr. 5634204
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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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De oare nominaasje is foar Hylke en Sytse, fan Cor Kinderman:
Sa de bollen bij Cor, Hylke en Sytse, Hylke hat in grutte sek.
Sytse had in moaie kop, ferskil moat dêr wêze

Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld
Voor de tweede puzzel van het vijfde seizoen heb ik de volgende dingen verwerkt.
Ontdek je Plaatsnaam
Bij Ontdek je plaatsnaam is het bedoeling om de plaatsnamen te raden. Er zijn letters
weggelaten. De woonplaatsen liggen allemaal in Nederland en zijn Nederlands geschreven. Bij
het vermelden van de juiste gemeente, ontvangt u een extra bonuspunt per goed antwoord.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vri..s..h..lo..
M..n..ing..weer
Ro..de..a..n
..osch..oven
..chi..ge..
So..re..d..nk
A..ne..ve..nsch..ka..aal
E..de..slo..
Nie..w-..ms..er..a..
L..us..ne..ve..d
..ol..nje..
..o..h..i..en

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

S..o..ku..
..ale..be..g
S..rj..ns..and
Kl..et..n..e
H..ke..do..p
..id..ebu..en
..eij..in..en
..ld..ho..two..d..
M..n..ing..weer
R..gg..b..tsluis
..u..te..we..h
..ei..uide..br..g

De oplossing kan worden ingeleverd voor dinsdag 23 Februari 2016 in de bestemmende
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
- 15 -
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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 7 september 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.
- 17 -
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Uitslag damcompetitie
15 december
G. Rosier
S. Stoker
D. v/d Heide

W. Scholte
R. Schievink
A. Stoker

2-0
2-0
0-2

Tussenstand seizoen 2015/2016
S. Stoker
S. Andringa
W. Scholte
A. Stoker
G. Rosier
D. v/d Heide
R. Schievink
K. Bosma

13 - 18
11 - 16
10 - 15
12 - 13
13 - 7
11 - 6
9- 5
5- 4

Het jaar 2015 zit er op voor de dammers.
DE PING DIE OM DE 5 SECONDEN GING
Op 29 december hebben wij als afsluiting van het jaar een sneldamtoernooi georganiseerd
met de bedoeling om mensen kennis te laten maken met deze denksport. Het heeft 2 extra
bezoekers opgeleverd, en dat hadden er wel wat meer mogen zijn.
Desondanks was het een hele gezellige avond met als hoogtepunt de tweede prijs voor Daan
die als oud lid bewees het spelletje nog steeds niet verleerd te zijn. Roel had een leuke avond
en ging er ook nog met een prijsje vandoor.
Op dinsdagavond niks te doen?

Misschien wel Suwâldster nieuwe damkampioen!

De Dammers

Uitslag schaakcompetitie
15 december:
Bouwe Bosma
Heerke Steen
Jan Kuipers
Jan Kuipers
Alle van der Veen

Fré Schriemer
Jouko Lukkes
Hans Sytema
Okko Bosker
Jan Tenniglo

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

Bouwe Bosma
Minne Veninga
Leendert v.d. Heide
Siemen Algra
Heerke Steen

½-½
1 -0
1 -0
0 -1
0 -1

22 december:
Jouko Lukkes
Fré Schriemer
Alle van der Veen
Jan Tenniglo
Hans Sytema

- 19 -

- 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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Competitie voetbal december

5 december:

12 december:

19 december:

Suawoude 1—SC Franeker 1
Suawoude 2—Noordbergum 2
Henner de Vries 2, Klaas Rosier 1
Ternaard VR1—Suawoude VR1
Rixt Idsardi 1, Rianne Kooi 1, Thea Spijkstra 1
Suawoude D1—Rijperkerk D1
Trinette Schevel 2, Pieter Rozema 1
Suawoude E1—Holwerd E1
Noah Mulder 2, Hessel Geerligs 1
V.I.O.D. F2—Suawoude F1
Mats Buikema 1, Bent van Delden 1, Niek Hofstra 1,
Sjirk v/d Wal 1

0—2
3—2

Buitenpost 6—Suawoude 2
Klaas Rosier 1, Henner de Vries 1
Feanstars D3—Suawoude D1
Trinette Schevel 1
Suawoude F1—Drogeham F1

5—2

O.D.V. 3—Suawoude 2
Henner de Vries 1

6—1

10
12

16
18

Bent van Delden (F1)
Henner de Vries (2)
Noah Mulder (E1)
Willem Dirk van Vaals (35+)
Hessel Geerligs (E1)
Tom Kirchner (MP1)
Niek Hofstra (F1)
Thea Spijkstra (VR1)
Antoine de Vries (2)
Aletta Bannink (VR1)
Rixt Idsardi (VR1)
Milan van Vaals (F1)
Trinette Schevel (D1)
Rianne Kooi (VR1)
Christiaan Hofstra (35+)
Thymen Veenstra (E1)
Sietse Rozema (D1)
Sjirk v/d Wal (F1)
Mika Stoop (E1)
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3—3
3—1
0—4

2—1
0—9

Topscorers
1
2
3
4
5
6

2—3

19
15
13
11
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
5
5

Dam- schaakclub "Gezellig Samenzijn" Suwâld
Elke dinsdagavond om 20.00 uur in de "Suderfinne"
De voordelen van zo’n avond zijn:
 Het is gezellig, een onderlinge competitie
 De sociale contacten
 Een middel tegen dementie
 Je leert omgaan met winnen en verliezen
 Je bent even met andere dingen bezig
 Het is goed voor de werkdruk
Jullie zijn van harte welkom, man of vrouw.
Inlichtingen: 0511-432224 of 0511-432178
Het bestuur
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Stoppelveld
Eindeloze rijen bleke staakjes
loodrecht op het horizontale zwart
als de stompe vingers
van wanhopige drenkelingen
terwijl onaantastbaar
de donkere aarde
zich uitstrekt
Afgetopte stelen, van vruchten ontdaan
en verloren staand
onder de grauwgrijze hemel
met zwarte kraaien
als aasgieren pikkend
ijselijk gekras
cirkelend om de laatste korrels.
Straks, in de stilte,
zal de sneeuw de voren vullen
en vanuit een zacht wit bed
zullen aarzelend
pas ontloken groene pinkjes
naar de hemel wijzen.

Anke-Bonny
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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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ZOEK DE 6 VERSCHILLEN
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 ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Jannewaris:
15.
18.
19.
20.
21.
22.
25.
26.
27.
28.
29.

Jiergearkomste Iisbaanferiening
Toanielferiening
Toanielferiening
Biljertklub / Dam-en skaakklub
Gearkomste Frijwilligers SVS
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Jiergearkomste Kristlike Oranjeferiening
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening

Febrewaris:
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
21.
23.
24.
25.
26.
27.

Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Útfiering Kom mar op!
Útfiering Kom mar op!
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Útfiering Kom mar op!
Útfiering Kom mar op!
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Útfiering Kom mar op!
Útfiering Kom mar op!

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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