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*Doarpsnijs
*Dit is de nieuwe titel van alle kopij die van belang is
voor de inwoners van Suwâld. En er is nogal wat
dorpsnieuws binnengekomen; Dorpsbelangen heeft
niet stilgezeten. Er is een uitnodiging voor de
ledenvergadering op 1 april (geen grap), de notulen
van de ledenvergadering van vorig jaar zijn
aangeleverd (grappig om te lezen hoe de punten van
vorig jaar zijn uitgewerkt), plus het Jaarverslag. Dat is
al lekker veel leesvoer. Maar we zijn er nog niet: de
informatieavond over de zandwinput is inmiddels
geweest en daarvan vindt u een verslag in deze Mei
Inoar. Verder kunt u uw belangstelling voor Snel
Internet tonen door u aan te melden op een website.
En de website van Suwâld staat weer open voor het
aanleveren van informatie over b.v. uw vereniging.
Hebt u ervaring met de WMO? Dan kunt u uw reacties
doorgeven aan de Adviesraad WMO.
Onze voetballer Wietze Taekema beantwoordt de 10
Vragen aan …. en Eibert heeft een zeer ‘nijsgjirrich’
stuk geschreven over Vaartzicht en Overzet; een
thema dat nog steeds actueel is in ons dorp.
Memento Mori houdt ook een ledenvergadering.
Bent u benieuwd hoe het zit met Ontdek je Plekje? In
deze krant de oplossingen van de puzzel van januari
en het klassement. Spannend!
Ook spannend, maar dan op een andere manier, is de
bijdrage van Johannes v.d. Veen met de Oorlogsherinneringen van Jan Spapens.
Als vaste rubrieken de voetbal-, dam – en
schaakuitslagen. Ze doen het weer goed, zowel de
sporters met de bal als met de stukken!
Uit De Oude Doos kwam een verslag van een
Jaarfeest van de jeugdclub uit 1983. Erg vermakelijk
om de spelletjes uit die tijd te lezen. Het was een
gezellige avond, wat ook geldt voor het
Stamppotbuffet van de IJsvereniging. Een van de
leden heeft een mooi verslag op rijm geschreven.
Tot slot ziet u in deze Mei Inoar een uitnodiging voor
de Statentocht van Trynwâlden. Mocht het mooie weer
u inspireren tot een rol-, wandel- of hardlooptocht, doe
dan mee!
Doarpsnijs genoeg, zou ik zo zeggen. Een
mooie maand toegewenst en tot de volgende
keer.
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 7 april 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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Vereniging Dorpsbelangen Suwâld
Uitnodiging voor de Ledenvergadering 2016
Datum : 1 april 2016
Tijd
: 20.00 uur
Plaats : De Suderfinne
Agenda:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Opening
Mededelingen
Snel internet met Roelof de Boer van Breedband Friesland
Dorpenteam met Jitty de Vries en Filip Zijlstra
Notulen vorige vergadering 10 april 2015
Jaarverslag 2015
Verslag kascommissie
Financieel jaarverslag Dorpsbelang 2015
Financieel jaarverslag Mei Inoar 2015 (ter inzage)
Bestuursverkiezing. Aftredend: Jellie Venema
Kandidaat: Koos Spoelstra (voordracht van het bestuur)
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering voorgedragen
worden.
Rondvraag
Sluiting

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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Notulen Ledenvergadering 10-04-2015
Aanwezig: 18 leden, 4 gemeenteraadsleden (Piet Reitsma FNP, Lamina
Westerdijk CDA, Douwe Hooijenga Christen Unie, Rinze Eisema PVDA)
Bestuur: Albert Visser, Jellie Venema, Klaas Hulder, Auke Cnossen en
Durkje Kooy.
Opening: Albert opent de vergadering.
Mededelingen:
- In de dorpskrant stond geschreven dat adviesbureau E-kwadraat vanavond zou komen. Zij
konden niet, vandaar dat Yvonne Sterk hier is om wat te vertellen over ZWOF.
- Himmeldei was een groot succes. Er waren 30 kinderen en voldoende volwassenen. Het
valt op, dat het dorp met het jaar schoner is. Er is een zwerfvuilplan bij de gemeente
ingediend en deze is goedgekeurd. Per jaar krijgen wij 0,75 cent per inwoner van de
gemeente. Er is ook een blikvanger besteld, deze komt bij het publicatiebord te staan.
Symen Algra wil deze geregeld legen.
- NAM. In november 2013 is de NAM langs geweest voor voorlichting over bodemdaling.
Als verenigingen in aanmerking willen komen voor een vergoeding moet hun plan aan de
duurzaamheid en leefbaarheidseisen voldoen. De pont krijgt 5.000,00 voor een
fietsenstalling, het materiaalhok van de jachthaven is in behandeling en de sport is nog met
een plan bezig.
Jan Visser: Toneel heeft in het verleden ook een bijdrage gekregen.
Bettie Mulder: Er is één bewoner geweest die een schadeclaim heeft ingediend, dit is nog in
behandeling. Wij hebben ook scheuren, het huis is aan het verzakken, doet de NAM hier iets
aan? Antw. A: Kom maar langs in de volgende vergadering dan gaan we bekijken wat we
kunnen doen.
- Verkeer: De Symen Halbeswei wordt via het Burgerinitiatief behandeld. Er komen 2
verhogingen en 2 obstakels in de weg om de weg visueel kleiner te maken. Na 1 jaar wordt
er geëvalueerd, we hadden liever een fietspad gehad, maar dat is te duur. Het is de
bedoeling dat het klaar is voor het volgende schooljaar.
Het Noorderend is in slechte staat en wordt daarom herstraat. Na overleg met de gemeente
hebben ze een onderzoek gedaan en kwamen ook zij tot de conclusie dat dit niet kan
wachten tot de volgende planning. In 2015 wordt het eerste gedeelte gedaan, de rest volgt
in 2016.
Jappie Spijkstra: Wanneer beginnen ze? Antw. A: Dat is nog niet bekend, zodra het bekend
is, communiceren wij dit naar het dorp.
De Warren: De weg blijft 80 km, mits men zich aan de snelheid houdt, er komen binnenkort
contrôles op.
Martha Rozenga: Wordt dit ook aan dorpsbelang Burgum gemeld? Er zijn ook veel mensen
van buiten het dorp die hier langs rijden. Antw A: Wij gaan dorpsbelang Burgum op de
hoogte stellen.
Jappie Spijkstra: Overal klaagt men over de snelheid (Tytsjerk 30 km) Nu zoeken ze andere
wegen, ook het landbouwverkeer.
Jan v.d Meulen: Sommige maatregelen hebben geen nut, wie rijdt er nou 30 door Tytsjerk.
Jappie Spijkstra: Je verplaatst het probleem.
Antw A: Ieder moet kijken naar zijn eigen gedrag, begin bij jezelf.
- AED: Er volgt in het najaar een herhalingscursus. Er is nog geen gebruik van gemaakt.
- BSO: Dit schooljaar begonnen, er zijn nog maar weinig kinderen.
- Picknickbankje: Wij hebben vorig jaar geld van de Albert Heijn( Hurdegaryp) gekregen voor
een nieuw bankje t.h.v. Hotze. Nu willen wij dit graag i.c.m. een gedicht wat wij hebben
gekregen; “ode aan de Ko” plaatsen. We zijn in afwachting van de gemeente en
dorpsbelang Tytsjerk of zij mee willen doen.
- Bibliotheek voorziening: Er is een voorziening gekomen in de school, zij
wisselen de boeken geregeld met ander scholen. Hier hebben wij 2.500,00
voor gekregen van de gemeente, dit wordt in 5 jaar aan de school
uitgekeerd.
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Centrale As: Volgende week is er een bijeenkomst, hier gaan wij naar toe, zodra er wat
meer bekend is, laten wij het weten.
Mostermûne: Er is een commissie actief om te kijken wat er op dat veldje moet komen.
Zandwinput: Matten neer leggen, ze weten niet wat ze willen. Atsje Tjalma: Hogere weg,
stenen komt riet verplicht, we hebben contact.
Wolkom en Oantsjen: De bordjes zijn inmiddels geplaatst. De Gemeente heeft ze geplaatst
en wij hebben ze betaald.
Jan v.d. Meulen: Is het wel handig om het veldje bij de Mostermûne te gebruiken? Het is de
enige plek om uit te breiden. Antw A: Het wordt geen groot project, er kan later gewoon
gebouwd worden.
Breedband: Fryslân ring is langs geweest, in de buitengebieden is er geen goede
internetverbinding mogelijk, er is nu subsidie, maar de bewoners moeten hier zelf ook aan
mee betalen. De Gemeente is hier mee bezig en we wachten dit even af.
Culturele Hoofdstad 2018: Er is een oproep in de dorpskrant geweest, wie hier aan mee wil
werken, er kwam geen reactie. Nu hebben we een aantal mensen gevraagd en 20 april
komen zij bij elkaar. 29 april is er een bijeenkomst van de Gemeente. Hier gaat Jan Visser
naartoe.
Duurzaamheid: Er is een oproep in de dorpskrant geweest voor wie er in deze commissie
wil, ook hier is geen reactie op gekomen, wie dit nog wil, kan zich bij ons opgeven.
Zoutbak: In de winter staat er een bak met zout naast het kerkgebouw. Bewoners van
Suwâld kunnen hier gratis zout ophalen.
Onkruidbestrijding: Het veldje bij de Suderfinne en de kade worden 2 keer per jaar
onderhouden. Bij de kade kan de veegauto niet onder de buizen komen. We hebben
Bertineke Sikkema van Stay en Pray gevraagd of zij hier iets in kunnen betekenen. Zij heeft
hier positief op gereageerd.
Omtinken: Er is contact met de kerk geweest om hier een commissie voor op te starten, zij
hebben hier positief op gereageerd. In Garijp doen ze dit al, wij zoeken contact over hoe zij
dat doen.
Website: De nieuwe website is in de lucht. Verenigingen kunnen hier informatie op zetten.
www.Suwald.nl.
Speelveld/ trainingsveld: De Sport wil dit veldje graag gebruiken als uitbreiding. Het plan ligt
bij de gemeente.
Windturbine: Mr Kamp heeft beslist dat het windmolenpark in het IJsselmeer komt. En dus
niet bij ons.
Jelle Raap: De BSO wil het veldje ook graag gebruiken, de sport heeft er geen moeite mee
dat ook zij het veldje gebruiken.

Notulen ledenvergadering 4-4-14 en 24-11-14.
De Notulen worden goedgekeurd. Albert vraagt of het nodig is om in het vervolg een
najaarsvergadering te houden. Er waren namelijk niet veel leden op de vergadering.
Atje Tjalma: Als er niks bijzonders is, hoeft een najaarsvergadering niet.
Jappie Spijkstra: Je kunt de commissies wat laten vertellen. Geen regel, maar als het nodig is.
Jaarverslag 2014.
Jelle Raap: De Suderfinne heeft subsidie van de gemeente gekregen, omdat er geen schade in
het dorp is geweest na oud en nieuw. Deze subsidie wordt gebruikt voor het vuurwerk
spektakel.
Verslag kascommissie.
Atje Tjalma en Oege Hoekstra vertellen, dat het er goed uitziet,
applaus voor Jellie. Oege gaat eruit en Bettie Mulder gaat het
volgend jaar doen met Atsje Tjalma.
Financieel verslag.
Zijn er vragen? Wordt de vergadering met de Wollf niet door hen
betaald? Antw A: Nee, dat hebben we ook niet gevraagd.
Martha Rozenga: Daar kun je op terug komen? Antw A: Dat
kunnen we inderdaad proberen.
-7-
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Financieel verslag Mei-inoar.
Ligt ter inzage, geen vragen.
Bestuursverkiezing.
Aftredend Albert Visser, kandidaat Klaas Hoogstra. Klaas Hoogstra wordt
verwelkomd bij het bestuur.
Er komen steeds meer dorpsbewoners op de vergadering om 20.00 u., dit
vinden wij erg prettig.
Yvonne Sterk vertelt. Thema Zelfstandig Wonen Ouderen Friesland.
Rondvraag.
- Jappie Spijkstra: De bankjes op de kade, wie onderhoudt deze? Atsje Tjalma: Voorheen
deed Klaas Wynia dit voor een fles beerenburg. Antw A: Wij zoeken dit even uit.
- Martha Rozenga: Het festival van de gemeente Leeuwarden Psy-Fi heeft voor veel overlast
gezorgd, hebben jullie daar ook contact met de gemeente over gehad? Antw A: 23 April
komt het in de gemeenteraad, hier kun je inspreken. Wij houden dit in de gaten.
- Jan v.d. Meulen: Verbinding Nijdjip, verharde weg of sânreed. Verharding kost geld. We
willen zo weinig mogelijk landbouwverkeer door het dorp.
- Melanie Berends stelt zich voor aan het dorp. Zij loopt geregeld door het dorp om te kijken
wat de behoeftes zijn van de bewoners. Zij is aangesteld door Kearn voor de dorpen Suwâld
en Hurdegaryp.
Albert bedankt iedereen en sluit de vergadering

Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen Suwâld 2015
Bestuurssamenstelling 2015
Voorzitter:
Auke Cnossen
Penningmeester: Jellie Venema
Secretaresse:
Durkje Kooy
Leden:
Klaas Hulder en Klaas Hoogstra
Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft zich in 2014 met de volgende zaken bezig gehouden:
- Uitwerken en realiseren van de dorpsvisie
- Schoonmaakactie /Himmeldei
- Picknickbankje + gedicht Louwsmarwei
- Bestemming terrein Mostermûne
- Culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018
- Sponsoring NAM
- Zandwinput
- Glasvezel, sneller internet
- Medewerking Sinterklaasintocht
- Medewerking Nieuwjaarsreceptie & vuurwerk oudjaarsnacht
- Wegen
- AED
- School
Vergaderingen / Overleg
- Bestuursvergaderingen (9 keer)
- Ledenvergadering (1 keer)
- Plenair overleg, dorpsbelang en gemeente
-9-
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- Overleg met gemeente/Centrale As over fietsoversteek Hillamaweg (2 keer)
- Overleg zandwinput (uitbreidingsplannen)
- Overleg Dorpskrant Mei Inoar
- Overleg speeltuin commissies
- Overleg Suderfinne en Pypke besturen
- Overleg met wijkagent
- Overleg mogelijkheden om een duurzaamheidscommissie op te starten
- Overleg dorpenteam
Overig
Het bestuur wil in het bijzonder bedanken de medewerkers van:
De Suderfinne
Mei Inoar
De speeltuincommissies
Janke Hofman (nieuwe leden)
Symen Algra (legen blikvanger)
Namens het bestuur
Auke Cnossen

Infoavond uitbreiding zandwinput, 29-2-2016
Van Oord heeft een infoavond gehouden vanwege het groter maken van de zandwinput.
Er waren 2 mensen van zandwinbedrijf Van Oord aanwezig. Han Bartels voerde het woord
namens Van Oord. Verder waren er namens de gemeente een wethouder en enkele
raadsleden aanwezig. Ook was dhr. Gijs Mank er namens de Provincie en natuurlijk
dorpsgenoten die van de inloopbijeenkomst gebruik maakten.
Het grootste deel van de bestaande zandwinput ten westen van Suwâld (de Lange Mear) is al
afgewerkt en verkeert in de afrondingsfase. Er ligt weer een nieuwe sterke kade. Op bepaalde
plekken van de put is de oever nu [eenmalig] verstevigd en ondieper gemaakt d.m.v.
leemhoudende grond van o.a. het nieuwe aquaduct bij Leeuwarden. In het andere gedeelte
van de put (nu nog grasland) ligt nog winbaar zand en Van Oord wil dit de komende jaren gaan
winnen.
Hiervoor moet het bedrijf een 17-tal vergunningen en ontheffingen aan gaan vragen. Om het
eenvoudiger en praktischer te maken is er een mogelijkheid om alle aanvragen te bundelen
waardoor er in één keer alle 17 stuks vergunning kan worden aangevraagd. Dit heeft als
voordeel dat niet alles bij elkaar langs loopt (dubbel werk) waardoor er efficiënter kan worden
gewerkt.
Het gedeelte van de put waar al zand is gewonnen wordt dan nog verder [natuurvriendelijker]
afgewerkt. De put is niet erg geschikt voor recreatie doeleinden, omdat de scheepvaart dichtbij
zit en de put diep is (koud water). Het is niet de bedoeling om er in de toekomst baggerspecie
in op te gaan slaan.
Ook zal er wellicht in de toekomst een stuk van de ecologische verbindingszone langs gaan
lopen, dit is echter nog niet helemaal zeker. Dit ecologische plan wordt door de provincie
ontwikkeld en staat los van de zandwinning.
De zandwinput de Wide EE op weg naar Burgum is geschikter voor recreatie (zandstrandje en
een hondenuitlaatgebied). Wethouder dhr. G.H. Schippers kwam met het idee om een
fiets/wandelpad aan te leggen op het “dijkje”, maar wie draait er dan op voor het onderhoud?
Ander probleem is, dat het dijkje eigenlijk niet breed genoeg is voor een fietspad (volgens de
huidige normen) en er is geen goede afscheiding tussen het dijkje en het aangrenzende stuk
land. Andere ideeën waren: een picknickbankje al dan niet in combinatie met een vissteiger.
Namens het dorpsbelang,
Auke Cnossen.
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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

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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Wie wil er nou traag internet?
Die vraag zouden wij ons moeten stellen in het buitengebied. Bij ons aan
de Warren gaat het allemaal nog net niet/net wel. Elk jaar gaat de
snelheidsvraag omhoog, terwijl onze snelheid van het ons vertrouwde
KPN koperkabeltje niet veel meer omhoog kan.
Als ik nu wat achter de computer moet doen en het wil niet, dan trek ik de wifi er even uit.
Gevolg is wel dat ik 3 dochters heb die not amused zijn ….(met hun smartphones en tablets)
Tot nu toe werkt het trucje nog steeds voor mij, maar wat als dat ook niet meer werkt?
De provincie ziet het belang ook in van het sneller internet op het platteland. Ze
steunen burgerinitiatieven om sneller internet mogelijk te maken. Ze hebben
onderzocht wat de beste methode is om duurzaam snel internet te krijgen. Dit
blijkt glasvezel te zijn, er zijn alternatieven, maar glasvezel is gewoon de
oplossing voor de toekomst!
Sinds januari dit jaar hebben we een werkgroep opgericht t.b.v. snel internet (Eddy
Westra/Henk v.d. Heide/Auke Cnossen). Wij hebben ons gebied aangemeld bij de provincie.
De provincie helpt ons nu met in kaart brengen van hoeveel aansluitingen (woningen) er hier
zitten die geen snel internet hebben (de zgn. witte gebieden). Zijn er bijvoorbeeld 150
aansluitingen in dit gebied, dan moeten er minimaal 105 woningeigenaren zich (vrijblijvend)
aanmelden voor sneller internet (minimaal 70% deelname). Dan kan de provincie een
berekening maken wat het per aansluiting zou gaan kosten. Pas daarna wordt besloten of het
project doorgaat of niet.
In onderstaande berekening heb ik voor onze eigen situatie een vergelijking gemaakt wat het
verschil zou zijn als we nu de vrij keuze in een provider zouden hebben

huidige situatie
snelheid upload (Mbit/sec)
snelheid download (Mbit/sec)
vaste telefoon abonnement
gesprekskosten vaste telefoon
satelliet tv (canal digitaal)
internet
glasvezel abonnement kpn premium,
alles in 1 + gratis bellen
(details: site kpn, glasvezel abonnementen)
totaal

0,2
5

Mbit/s
Mbit/s

€
€
€
€

32
31
20
27

€

110

glasvezel
6
60

Mbit/s
Mbit/s

€

71

€

71

Het maandelijks verschil is 110 - 70 = 40 euro. Je zou dan na 5 jaar een verschil van 2400 euro
(40 x12 mnd. x 5 jaar) hebben! + dat je internetsnelheid meer dan 10 maal sneller is.
Dit maandelijkse voordeel zou je dan als het ware weer kunnen gebruiken om de kosten van de
aanleg van het glasvezel in dit gebied te betalen.
Als iedereen, die een slechte internetverbinding heeft, zich zo snel mogelijk vrijblijvend
aanmeldt op www.friesland.opglas.nl , dan kan er worden uitgerekend wat de aanleg kost van
een glasvezelnetwerk en of we met de steun van de provincie het project
financieel rond kunnen maken!
Namens de werkgroep snel internet
Auke Cnossen
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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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WEBSITE SUWÂLD
Hallo Dorpsgenoten,
Henk van der Heide en Jan Willem Klijnstra hebben een website voor ons dorp ontwikkeld. Dit
omdat we met de tijd mee moeten gaan en zodat wij ons dorp nog beter kunnen laten zien. Het
zou fijn zijn, dat elke vereniging of club zich laat zien op de site. Zodat de belangstellenden een
totaal beeld krijgt van wat er leeft in Suwâld.
Om de site up to date te houden, is het natuurlijk wel fijn, dat er wat informatie komt vanuit de
verenigingen en clubs. Gelukkig zijn er al een paar die dat hebben gedaan. Dus, heeft u bijv.
een ledenvergadering of andere informatie, wat belangrijk kan zijn voor het dorp, of u wilt uw
vereniging of club bekend maken bij de dorpsgenoten, dan kunt u de gegevens sturen naar
w.oegema@chello.nl. Wiebe plaatst dan de informatie op de website.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Namens dorpsbelangen Suwâld,
Jellie Venema

Uw signaal is belangrijk voor de Adviesraad WMO
van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Per 1-1-2015 zijn er veel zorgtaken overgegaan van het rijk naar de
gemeente. Dit heeft grote gevolgen voor de burgers van onze
gemeente. In het bijzonder voor de burgers die een beroep (moeten)
doen op een WMO voorziening. Zij krijgen ineens te maken met de
dorpenteams (WMO zorg) en/of jeugdteams (jeugdzorg) die namens de gemeente contact
hebben met de burgers. De medewerkers van deze teams gaan met aanvrager/gebruiker van
een WMO voorziening een (keukentafel)gesprek aan. Om met u te bekijken wat de beste
oplossing is voor uw (hulp)vraag. Heel veel is nieuw voor onze burgers, maar ook is het nieuw
voor de medewerkers van de dorpen- en jeugdteams. Het is doelstelling vanuit het belang van
de burger te kijken naar de (hulp)vraag.
Onze gemeentelijke adviesraad WMO heeft als taak het college van B. en W. gevraagd en
ongevraagd te adviseren over WMO-aangelegenheden. De adviestaak van de Advies WMO
was de afgelopen jaren voornamelijk gericht op adviezen ten aanzien van beleidsontwikkeling
in kader van de nieuwe WMO 2015. Vanaf begin 2015 richt de Adviesraad WMO zich meer op
haar belangrijke signaalfunctie. Wij willen graag van de bevolking weten hoe u het nieuwe
WMO-beleid ervaart. Hebt u de afgelopen maanden te maken gehad met een aanvraag voor
een zorgvoorziening bij de gemeente Tytsjerksteradiel? Hebt u contact gehad met of gehoord
over het functioneren van dorpen- en jeugdteams? Wij zien uw signalen graag tegemoet om
aan de hand hiervan het college van B. en W. te kunnen adviseren wat goed is en wat wellicht
verbeterd kan worden. Verbeteringen b.v. in het meedenken met u, in het functioneren van
teams, in persoonlijke contacten, etc.
Voor het doorgeven van uw signalen is de Adviesraad WMO op werkdagen bereikbaar tussen 18.00 uur en 20.00 uur op tel. 06-3001 3338.
Ook zijn wij elke tweede maandag van de maand aanwezig in de hal
van het gemeentehuis tussen 18.30 en 19.30 uur om uw persoonlijke
signalen te vernemen. Ook kunt u uw signalen kwijt op de website
www.adviesraadwmotdiel.nl. Op deze site treft u ook de namen aan van
de leden van Adviesraad WMO die uw belangen vertegenwoordigen.
Adviesraad WMO
gemeente Tytsjerksteradiel
www.adviesraadwmotdiel.nl
info@adviesraadwmotdiel.nl
- 15 -
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Ferhuze:
Na 34 jaar in Suwâld gewoond te hebben, zijn wij op 15 februari verhuisd
naar Burgum.
Een ieder die belangstelling heeft, is altijd welkom op Tussendijken 18 in
Burgum
Bij deze bedanken wij voor alle lidmaatschappen in Suwâld.
Vriendelijke groet van Aan en Jeltsje Algra.

Bedankje!
Bedankt voor de vele kaarten en de felicitatie die wij kregen bij ons 40-jarig huwelijk.
Harm en Sippie

Uitnodiging voor de ledenvergadering van
begrafenisvereniging “Memento Mori” te Suwâld.
Datum : vrijdag 8 april 2016
Plaats : de Suderfinne
Tijd
: 20:00 uur
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening.
Mededelingen.
Notulen 2015.
Verslag kascommissie.
Financieel jaarverslag 2015
Vaststellen bijdrage, van de vereniging, per sterfgeval.
Bestuursverkiezing: Sytse Andringa is dit jaar aftredend bestuurslid.
Maar hij stelt zich eventueel nogmaals voor een periode beschikbaar.
Tegenkandidaten kunnen tot voor de vergadering bij het bestuur worden
aangemeld.
8. Pauze.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
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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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Vragen aan……………………
Naam: Wietze Taekema
Hoe lang woon je in Suawoude?
33 jaar
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Alleen gaand
Waar stond de wieg?
Op de Kerkbuurt 20
Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik werk in de bouw, bij Hollema Bouw, Agrarische Stallenbouw.
Wat wilde je vroeger worden?
Bouwvakker
Wat staat er graag op tafel?
Stamppot boerenkool met rookworst en spekjes !!
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Thuis bezig zijn in de tuin of lekker erop uit, een terrasje pakken.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom ?
Brazilië, genieten van de mooie natuur, daar vogels bekijken.
Zomer of winter? Zomer
Koken of aanschuiven?
Allebei
Zee of Bos? Bos
Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken ? (liever niet natuurlijk...)
Eigenlijk nergens voor, laat mij maar lekker slapen.
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Groter trainingsveld voor de sport / voetbal en meer kleedboxen.
Wat moet absoluut niet veranderen!
Sport in Suwâld, het dorpshuis en alle andere activiteiten moeten we blijven behouden !
Op je verlanglijstje staat?
Nog veel prachtige dingen zien van de wereld, reizen dus !
Wat zou je doen met een miljoen?
Gewoon lekker leven zoals ik nu ook doe en wat extra reizen, mooie
dingen van de wereld zien.
Wat is je Levensmotto?
Genieten van het leven, we moeten met z'n allen de tijd door.
Suawoude is voor mij .....
Thuiskomen, prachtig dorp, genieten van de mooie omgeving om ons
dorp!

Wietze
- 19 -
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Vaartzicht en Overzet
It Biezemmakkersset
It oersetten fan fuotgongers oer de feart, wie
sûnt 1726 in rjocht fan de tsjerkfâldij. Hja
soargen foar in geskikte boat, en ferhierden it
oersetten.
Earder wie it in partikulier oerset.
Yn 1645 liet in Jelte Piters it nei oan syn bern,
en yn dy neilittenskip wie ek materiaal foar it
meitsjen fan (heide) biezems en hânskrobbers.
Blykber wie it set nei dizze biezemmakker, Jelte
Piters, it Biezemmakkersset neamd. De
sitewaasje doe, sjocht men op dit stikje fan de
kaart fan Schotanus, dat sawat út de selde tiid
is. De feart wie by de útgong fan de draaisleat
wat breder, mei oan beide kanten noch wat sompe. It set wie wat westliker, dêr ‘t it wat fêster
grûn hie. It set wie fluorre mei balstiennen, sadat de minsken der mei weinen troch ride koenen
sûnder wei te sakjen. Foar in wein, in sjeas of in ruter wie der gjin probleem, mar fuotgongers,
en dat wienen de measten, koenen der dus wol troch rinne, mar dat wie net de gewoante; op
reis, yn ’e knappe klean woenen jo net oan de mil ta troch it wetter, dan koe men jin better
oersette litte mei in boatsje. De Langemear wie der doe noch lang net sa djip en breed as no,
men hoechde net te roeien, mei in pear triuwen mei de kloet wie men oan de oare kant. En dat
wie doe in jildwinning blykber! It oersettershûs wie doe noch it lêste hûs yn Suwâld.
It oersettershûs fan 1727
Yn 1726 kochten de tsjerkfâlden en diakens it hûs mei it oerset fan in Auke Durks, hja brutsen it
boufallige hûs ôf en bouden der in “twa ûnder ien dak’ foar yn it plak, de iene helte as in
earmenkeamer foar de diakenij, de oare helte as herberch? en oerset om te ferhieren foar de
tsjerkfâlden. De opbringst fan it lêste koe faaks de kosten fan it earste opbringe.
Ut de boeken fan de tsjerkfâlden blykt dat Wouter Wybes yn 1741 de suderkeamer foar syn
húshâlding allinne krige foar 10 carg. it jier, earder dielden se dy mei in Feije Pôpes; Feije
betelle 8 en Wouter 6 carg. Wouter wie komelker en feanbaas en hie in ridlik goed bestean.
Wouter en Tsjimkje hienen 6 bern, dy’t earst letter allegear tagelyk yn 1742 doopt waarden.
Yn de noarderkeamer wenne doe in Tseard Ludzers foar 8 cg. Syn soan Ludzer Tseards
neamde him yn 1811 ‘van der Woude’.
Yn 1775 waard Wouter opfolge troch syn soan Jacob. Jacob en Antsje, wennen der yn 1805
noch, mar doe wenne harren dochter Aukje en skoansoan Egbert Minnolts (1811 Westra) der
al by yn. Egbert wie los arbeider mei in húshâlding mei 7 bern, hy is der yn 1837 ek ferstoarn.
Hy hie it yn it lêste skoft tige krap en betelle gin hier mear.
It waard wol ris ‘âld herberch’ neamd, mar it wie dochs net sa’n drok hûs as de herberch fan
B.D. v.d. Meulen en letter Vaartzicht en Overzet. Fan 1831 ôf oant 1893 wienen de ferkeapings
en miedferhieringen by v.d. Meulen, mooglik dienen dy tusken 1837 en 1880 ek wol oan

oersetten, mar de advertinsje fan 1857 hjirboppe, oer de ferhier fan de wenning
mei oerset, lit sjen dat de tsjerke dy noch altyd ferhierde. Blykber wie it wenst it
hûs mei it oerset foar trije jier te ferhieren en wie it doe wer frij.
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Neffens Datema, (side 136) waard troch de tsjerkfâlden en floreenplichtigen yn 1880 besletten
in nij oersettershûs mei herberch te bouwen, dêr wienen neitiid ek ferkeapings, miedferhierings
en gearkomsten fan de wetterskippen. Hie it wat te meitsjen mei de striid tusken Herfoarmd en
Griffermeard? Twa kroegen op ‘e Suderein, ien foar de finen en ien foar de grauwen? Der
kaam ek noch in berchplak en in skutstâl by en it hie blykber in trochreed.
De earste bewenners wienen Tseard Klazes Hoekstra en Durkje Swerver, in pear sûnder bern.
Hja hâlden it út oant en mei 1900.
Yn 1901 begûnen Oege en Tryntsje Antonides,
Oege wie in soan fan master Albert Antonides, it
haad fan de iepenbiere skoalle. Oege en syn
frou Tryntsje Wytses Mulder wienen krekt troude
jonge minsken. Mar it kastlein wêzen foldie
blykber net sa goed, it brocht wierskynlik te min
op foar har groeiende húshâlding, dat nei twa
hierskoften fan trije jier kaam der yn 1906 de hjir
neist steande advertinsje yn de Ljouwerter
Krante.
De Antonidessen woenen ljeaver buorkje.
En doe kamen Easger Roels Westerhof en syn
frou Hinke van der Molen en harren húshâlding.
Mar dat is foar de oare kear.

Eibert

Burgum
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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld

De tweede puzzel van 'Ontdek je Plekje' is afgerond. Hierbij de antwoorden van de puzzel van
januari.

Ontdek je Plaatsnaam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Vriescheloo
Mensingeweer
Roodehaan
Boschoven
Schingen
Soerendonk
Annerveenschekanaal
Eldersloo
Nieuw-Amsterdam
Leusenerveld
Colontjes
Lochuizen
Stokkum
Kalenberg
Sirjansland
Kloetinge
Hekendorp
Siddeburen
Heijningen
Oldeholtwolde
Mensingeweer
Roggebotsluis
Buytenwegh
Leimuiderbrug

Gemeente Bellingwedde
Gemeente de Marne
Gemeente Groningen
Gemeente Baarle-Nassau / Gemeente Heeze-Leende
Gemeente Menaldumadeel
Gemeente Cranendonck
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Emmen
Gemeente Dalfsen
Gemeente Berg en Dal
Gemeente Berkelland
Gemeente Montferland/ Gemeente Hof van Twente
Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Schouwen Duivenland
Gemeente Goes
Gemeente Oudewater
Gemeente Slochteren
Gemeente Moerdijk
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente de Marne
Gemeente Dronten / Gemeente Kampen
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Haarlemmermeer

Klassement:
Plaats:
1e
2e
3e
4e
5e
6e

Naam:
Jinny en Froukje
Tineke en Jitske Taekema
Harm en Diana
Sippie en Margriet
Familie Veenstra
Fokke en Sjoukje Bergsma

Ontdek je logo?
144
143
138
131
120
110

(5 punten per goede plaatsnaam/ 1 punt per goede gemeente)

De winnaar van Ontdek je Plekje zijn:
Jinny en Froukje
De volgende puzzel komt in de dorpskrant van april.
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Totaal Punten
144
143
138
131
120
110
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OORLOGSBELEVENISSEN VENLO 1944
OPGETEKEND DOOR JAN SPAPENS (1901-1982)
Inleiding:
Vanaf september 1944 ligt de stad Venlo tussen de Engelsen (= westzijde van de Maas) en de
Duitsers (= de oostzijde van de Maas).
In de maanden september dec. wordt de halve stad in puin geschoten, waaronder de St.
Martinus kerk. Het gezin brengt veel tijd door in de kelder onder het huis. Ook worden er
razzia’s gehouden om aan mensen te komen voor de oorlogsindustrie in Duitsland, enz.
Dhr. Spapens sr. houdt een dagboek bij over de belevenissen van zijn gezin met 8 kinderen,
waaronder een baby van een half jaar. Onderstaand het (ingekorte) deel over de maand
december 1944. Uiteindelijk moeten ze begin 1945 evacueren naar Friesland en komen dan in
Suawoude terecht.
Uit het dagboek :
1 December: er wordt hevig geschoten. ’s Middags wordt de Mariakerk en de Familie kerk
beschoten. ’s Avonds krijgen we bericht dat er weer razzia gehouden wordt. We duiken direct
weg, het blijft gelukkig rustig. Daar we nog steeds zonder stroom zitten en het licht maken met
behulp van de rijwieldynamo wel vervelend wordt, maken we zelf kaarsen van den-afval en het
kaarsvet, dat zoon Piet van de paters heeft gekregen.
2 December: we zien Spitfires in actie, ze spuwen werkelijk vuur. Des middags moeten we een
hevig granaatvuur incasseren. Het brood-rantsoen wordt vandaag weer verminderd.
3 December: om 5.30 uur worden we wakker door hevig granaatvuur dat op Venlo neerkomt.
Het schieten is zo hevig dat we ons ongerust maken, we kleden ons aan en blijven in de kelder.
Circa 8.30 uur horen we een hevige knal, gekraak en glasgerinkel; zodra het enigszins kan
gaan we even boven kijken en merken dat we volop in de scherven zitten. We hebben een gat
in het dak en geen ruit is er nog heel, zo is het in heel de straat. Tot 12 uur blijft het hevig
schieten aanhouden. Nadien is het wat minder, maar boven is het nog niet bekwaam. ’s
Avonds slaat er nog een granaat in. (later horen we dat er op 3 december 65.000 granaten op
Venlo afgeschoten zijn.)
4 December: er verschijnt een Duitsche soldaat in de straat, hij moet mannen hebben om te
werken. Hij schreeuwt en dreigt tot hij eindelijk 2 slachtoffers heeft. Men hoort nu dat Blerick (=
westzijde Maas) in Engelsche handen is. ’s Middags spijkeren we ons huis dicht en leggen
pannen op het dak, de avond brengen we in de kelder door vanwege de kou, het huis tocht zo.
5 December: we zien veel vliegers, Spitfires, bommenwerpers, transportvliegtuigen. Het
schieten is veel minder, ’s Avonds is het front weer verlicht en wordt het schieten ook weer
heviger. Het is St. Nicolaas avond, de kinderen zingen een St. Nicolaasliedje maar weten al dat
de Goede Sint dezen nacht niet komen kan. We hebben alleen wat droog brood in huis, geen
boter en geen belegging. Zo zal een der mooiste kinderfeesten mislukken. Met de levensmiddelen is het erg gesteld, we krijgen allang geen aardappelen meer op de bonnen, vlees of
boter kennen we niet meer, zo is het met alles. Het is hoog tijd dat er verandering komt, anders
gaan we den hongersnood in. Maar niettegenstaande alles, houden we goeden moed.
6 en 7 December: er valt niets bijzonders voor.
8 December: we krijgen wat granaatvuur, ’s avonds is de keuken en de ac hterkamer hel
verlicht door de zoeklichten van het front.
9 December: de grote jongens gaan kolen halen, men komt weer waarschuwen voor razzia, ’t
blijkt echter een loos gerucht. Door de straat komen mensen met hun inboedel, voorzover ze
die mee kunnen nemen. Het zijn stadsgenoten van het zuidelijk gedeelte, die hun woning
moeten verlaten. Ik ontvang weer salaris, via een achterdeurtje.
10 December: vliegen de V-1 raketten nog al dikwijls over Venlo. Met de levensmiddelen wordt
het allerdroevigst, onze voorraad raakt op. Op de bonnen krijgt men niets meer, een brood in
de week is alles wat we krijgen en hiervoor moet men uren in de rij staan.
Alle R.K. kerken, die nog bruikbaar zijn, zijn gesloten, de H. Mis wordt
voortaan gelezen in particuliere woningen.
11 December: we zien weer mensen die moeten evacueren, het zijn de
bewoners van nabij de Maas, die hun huis moeten verlaten.
12 December: er valt niets voor, we zitten sinds zondag zonder brood,
gelukkig hebben we nog wat meel, dus bakken we zelf een broodje. ’s
Avonds komt Mevr. Bertels vertellen dat we zullen moeten evacueren naar
Friesland.
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13 December: geheel Venlo is in opschudding, er is door een aanplakking bekend gemaakt dat
op bevel van de Höhere S.S. Polizei Führer geheel het door de Duitsers bezette gebied van
Limburg moet evacueren naar het noorden van Nederland. Geheel de bevolking is diep onder
den indruk. Des middags richt het granaatvuur weer veel schade aan.
Op 14, 15 en 16 December geregeld granaatvuur op Venlo.
17 December: we horen hevig schieten, gelukkig komen niet veel granaten in de stad terecht.
’s Avonds vliegt er geregeld een vliegmachine over de stad, we vluchten de kelder in, we
hebben deze avond, sinds langen tijd, weer stroom.
18 December: er vliegen wat granaten over de stad.
19 December: we zijn aardappelen en wortelen gaan rooien nabij de grens. Met de
levensmiddelen is het treurig gesteld, Venlo is den hongersnood nabij. Er is haast niets meer te
krijgen, zo nu en dan krijgt men een brood, aardappelen zijn er niet meer te koop. Er moet vlug
uitkomst komen anders krijgen wij ook den honger in huis. De stad heeft ook een treurige
aanblik, geen huis is er dat niet beschadigd is, elke straat heeft haar puinhoop en nog wordt er
dagelijks kapot geschoten.
20 December: weer granaatvuur, we gaan weer aardappelen rooien en komen met 50 kg.
thuis. ’t Is anders geen pretje om onder granaatvuur aardappelen te rooien. ’s Avonds zitten we
weer zonder stroom, dus weer licht gemaakt met behulp van de rijwieldynamo.
21 December: weer aardappelen gerooid, dus de eerste dagen hebben we weer wat te eten. Er
verschijnt een aanplakbiljet van de stadscommandant dat alle mannelijke personen van 18 tot
50 jaar zich moeten melden voor graafwerk. Indien geen gehoor wordt gegeven aan dezen
oproep, zal als straf de evacuatie en wegvoering naar Duitsland voor arbeidsinzet volgen.
’s Avonds hebben we weer stroom.
23 december: we ontvangen een kerstpakket en een zakje aardappelen.
24 December: we zijn om 8.30 uur naar de H. Mis geweest in de woning van de heer Lamers,
Hertog Reinoudsingel. ’s Middags trekken grote formaties bommenwerpers over.
25 December: zijn we allen weer naar de H. Mis geweest. ’t Is een treurige Kerstmis, hoewel
het rustig is. Het is allerdroevigst gesteld met onze levensmiddelen, brood is er niet meer, om
van het overige maar niet te spreken. Gelukkig krijgen we van een goede kennis wat brood,
zodat we met de Kerstdagen een droge boterham kunnen eten.
26 en 27 December valt er niets bijzonders voor.
28 December: we gaan weer om wat eten uit. We krijgen wat melk in busjes, wat
puddingpoeder en boterhamsmeersel. Het is allemaal voor het kindje, onze kleine lieveling
ontvangt al ongeveer 1½ liter melk per week, daar moet ze van groot worden. Gelukkig kunnen
we voor haar in de weer zijn en wel zo dat ze nog niets te kort komt, ze ziet er dan ook prachtig
uit en groeit dat het een lust is.
29 December: vrijdagmorgen worden we gelukkig gemaakt met 14 maal 7 rantsoenen eten uit
de gaarkeuken. Dit hebben we te danken op de eerste plaats aan Drs. Scheffers (directeur der
Middenstandsbank) en aan den heer Schoenmakers, terwijl de familie Bertels ook niet vergeten
mag worden. Mijnheer Bertels heeft alle moeite gedaan om voor ons te eten te krijgen.
30 December: we gaan naar Schandelo en proberen daar aardappelen te koopen, doch het
lukt niet. Van een Venlosche familie, die daar geëvacueerd is, krijgen we een brood en wat
bruine bonen, onderweg naar huis krijgen we van een paar jongens wat aardappelen. Des
middags gaat moeder met de jongens nog wat tarwe halen, alles onder groot levensgevaar
want geregeld slaan de granaten in. Het is in onze buurt weer druk met evacuees. Een groot
gedeelte van de binnenstad moet weer worden ontruimd. Het is een droevig gezicht als men
door de Venlosche wijken loopt, overal kapotte huizen. We hebben sinds vorige week vrijdag
geen brood meer kunnen kopen, het enigst artikel dat de distributie ons geven kon is wat zout,
zo gaan we het oude jaar beëindigen. We hopen dat het nieuwe jaar ons de lang verwachte
verandering brengen zal.
31 December: we hebben de H. Mis bijgewoond in het huis van de familie Koetsenruiter. Er
trekken grote formaties bommenwerpers over. Moeder is met de
jongens om tarwe geweest, ze brengen 3 kg. mee en wat aardappelen
en 20 sneetjes brood. Des avonds trekken weer grote formaties
bommenwerpers over.
Wordt vervolgd.
Joh. v.d. Veen.
E-mail : jenjvdveen@kpnmail.nl

- 26 -

Competitie voetbal februari

7 februari:

Suawoude 1—Ouwe Syl 1

0—7

14 februari:

S.S.S.’68 1—Suawoude 1
Frank van Delden 1

2—1

21 februari:

Suawoude 1—Oostergo 1
Suawoude 2—O.N.T.4
Antoine de Vries 2, Jan Bosgraaf 1, Simon Gielstra 1,
Arjan Lekkerkerker 1, Henner de Vries 1
V.C.R. VR1—Suawoude VR1
Rianne Kooi 3, Thea Spijkstra 1

0—2
6—1

Suawoude VR1—Holwerd VR1
Rianne Kooi 1

1—0

28 februari:

3—4

Topscorers
1

Bent van Delden (F1)

19

2

Henner de Vries (2)

16

3

Noah Mulder (E1)

13

4

Rianne Kooi (VR1)
Antoine de Vries (2)
Willem Dirk van Vaals (35+)

11
11
11

7

Hessel Geerligs (E1)
Thea Spijkstra (VR1)

10
10

9

Tom Kirchner (MP1)
Niek Hofstra (F1)

9
9

11

Aletta Bannink (VR1)
Rixt Idsardi (VR1)

8
8

13

Milan van Vaals (F1)
Trinette Schevel (D1)
Christiaan Hofstra (35+)

7
7
7

Voorjaarsconcert in de Kruiskerk
Op zaterdag 19 maart a.s. treden gevorderde
ensembles van cultuurcentrum de Wâldsang op
in de Kruiskerk in Burgum. Er zullen volop
violen, dwarsfluiten, saxofoons, gitaren en slagwerk te horen zijn. Een gevarieerd
concert door leerlingen, voor jong en ouder. Het concert begint om 19.30 uur en de
entree is gratis. Welkom!
Doordat er verschillende instrumenten te horen en te zien zijn, is dit concert ook een leuke
gelegenheid om er van dichtbij nader kennis mee te maken. Na afloop zullen docenten er met
alle plezier informatie over geven aan wie dat wil. Ook is er een informatietafel ingericht.
Cultuurcentrum de Wâldsang verzorgt muzieklessen voor jong en oud op 25 leslocaties in
Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel. Naast een
ruim vrijetijdsaanbod worden er lessen gegeven op een groot aantal
basisscholen. Naast het muziekaanbod is er aanbod in andere disciplines
zoals dans en theater, fotografie en film.
Meer informatie is te vinden op www.cultuurcentrumdewaldsang.nl en op
de Facebookpagina.
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Advertorial:

Bent u opzoek naar een betrouwbare, flexibele gastouder/oppas
voor uw kind(eren) of weet u iemand die een gastouder zoekt?
Gastouder/oppas Emma biedt opvang thuis aan in Hurdegaryp!
Wat bied ik?
* Flexibele opvang
* Een variërend dagprogramma met leuke activiteiten
* Een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen
* Veel individuele aandacht voor ieder kind
* Gepaste stimulatie voor de ontwikkeling
* Kleinschalig en huiselijke sfeer
Ik heb een kinder EHBO certificaat en sta ingeschreven bij
een gastouderbureau.
Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met
mij op: Emma Wierstra
Tel.: 06 - 10 46 40 58
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(Bronvermelding: Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 8 april 1983)
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Uitslag schaakcompetitie
09-02-2016
Fré Schriemer
Luitzen Mulder
Bouwe Bosma
Heerke Steen
Jouko Lukkes
Okko Bosker

- Minne Veninga
- Hans Sytema
- Sijmen Algra
- Jan Tenniglo
- Gerrit van der Meulen
- Alle van der Veen
16-02-2016
Alle van der Veen
Fré Schriemer
Heerke Steen
Leendert van der Heide
Bouwe Bosma
Gerrit van der Meulen
Jouko Lukkes

23-02-2016
Luitzen Mulder
Minne Veninga
Gerrit van der Meulen
Fré Schriemer
Jan Tenniglo
Leendert van der Heide

- Jouko Lukkes
- Alle van der Veen
- Bouwe Bosma
- Heerke Steen
- Hans Sytema
- Okko Bosker
01-03-2016
Luitzen Mulder
Jouko Lukkes
Bouwe Bosma
Alle van der Veen
Leendert van der Heide
Gerrit van der Meulen

08-03-2016
Jouko Lukkes
Bouwe Bosma
Gerrit van der Meulen
Heerke Steen
Hans Sytema
Symen Algra

- Alle van der Veen
- Luitzen Mulder
- Minne Veninga
- Leendert van der Heide
- Okko Bosker
- Fré Schriemer

0–1
1–0
1–0
1–0
1–0
0–1

- Jan Kuipers
- Luitzen Mulder
- Siemen Algra
- Jan Tenniglo
- Hans Sytema
- Okko Bosker
- Minne Veninga
0–1
0–1
½–½
0–1
1–0
1–0

- Symen Algra
- Jan Tenniglo
- Minne Veninga
- Fré Schriemer
- Hans Sytema
- Okko Bosker
1–0
½–½
½–½
1–0
1–0
1–0

Uitslag damcompetitie
12-01-2016
W. Scholte
S. Stoker
A. Stoker
26-01-2016
S. Andringa
S Stoker
G. Rosier
K. Bosma

0–1
1–0
1–0
0–1
1–0
1–0
1–0

- D. v.d. Heide
- G. Rosier
- S. Andringa

2–0
2–0
2–0

- W. Scholte
- A. Stoker
- D. v/d Heide
- W. Scholte
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0–2
2–0
2–0
1–1

1–0
1–0
0–1
1–0
0–1
1–0

09-02-2016
A. Stoker
S. Andringa
W. Scholte
W. Scholte

- G. Rosier
- R. Schievink
- S. Stoker
- D. v.d. Heide

2–0
1–1
1–1
0 – 2 !!!!!!!

16-02-2016
S. Stoker
A. Stoker
K. Bosma
G. Rosier

- R. Schievink
- W. Scholte
- S. Andringa
- S. Andringa

2–0
0–2
2–0
2–0

23-02-2016
A. Stoker
S. Stoker
W. Scholte

- R. Schievink
- S. Andringa
- G. Rosier

0–2
1–1
2–0

01-03-2016
A. Stoker
W. Scholte
S. Andringa

- D. v.d. Heide
- K. Bosma
- G. Rosier

0–2
1–1
2–0

Op dinsdag 2 februari hebben wij weer een wedstrijd gedamd tegen Garijp. Ondanks dat zij in
clubverband niet meer spelen, waren zij weer veel te sterk voor ons. Voor het begin van de
wedstrijd boden zij ons al hun damborden en schijven aan, waarvoor heel veel dank. Hier de
uitslagen.
Suwâld
S. Stoker
S. Andringa
A. Stoker
R. Schievink
G. Rosier
D. v.d. Heide

Garyp
G. Elsinga
A. Bosma
Th. Pander
F. Dupon
R. Hoekstra
J. Hellinga

0–2
0–2
0–2
2–0
0–2
0–2
Uitslag

2 – 10

Buffet oud-leden IJsvereniging 'Winterwille'
Op vrijdag 4 maart om 17.00 uur was de Suderfinnedeur open.
En konden de ± 34 55+ leden van ijsvereniging "Winterwille" Suwâld zo naar binnen lopen.
Want ze waren uitgenodigd voor een gezellig samen zijn.
En lekker eten, nou dat vindt iedereen wel fijn.
De voorzitter, Gerrit Hofman, ging ons eerst welkom heten.
En wenste ons een goed en gezellig samen zijn en voor straks lekker eten.
Om 18.00 uur werden er 3 soorten stamppot gebracht.
Worst en spek, jus erbij, er was aan alles gedacht.
Het was erg lekker allemaal.
Dat kon je merken, want het werd steeds stiller in de zaal.
Als toetje werden wij nog met een ijsje verrast.
Ja, het bestuur haalde alles uit de kast.
De aanwezige leden vonden het van het bestuur een mooi gebaar.
Dus dit is best voor herhaling vatbaar.
Tot slot even een bedankje voor het bestuur van ons allemaal dan maar.
En voor de Suderfinne vrijwilligers, want die stonden ook voor ons klaar.
Een lid.
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STATENTOCHT
Ook dit jaar vindt er weer een editie plaats van de Statentocht, het
welbekende rol- wandel- en hardloopevenement in en om de Trynwâlden.
Alweer voor de 14e keer organiseert Patyna (voorheen Tellens/Skewiel)
dit gebeuren en het vindt plaats op zaterdag 21 mei 2016.
De start voor alle deelnemers is zoals gebruikelijk bij Heemstrastate in
Oenkerk.
Er zijn weer prachtige wandelroutes uitgezet voor zowel de ongeoefende
als de meer ervaren wandelaar.
De hardlopers lopen de voor hen bekende routes. Zij kunnen kiezen uit de afstanden
2.5, 5, 10, 16, 21.1 en 30 km.
De wandelaars kunnen vanaf 09.00 uur tot 09:30 uur starten voor hun favoriete afstand, te
weten 10, 15, 20 of 30 km. Inschrijven kan vanaf 08.00 uur.
De hardlopers (en rollers) worden om 11.00 uur weggeschoten en hun inschrijving kan vanaf
10.00 uur.
Wij, als organisatie, hopen op veel deelname dus u bent bij deze van harte uitgenodigd.
KOMT ALLEN!!!!!
Voor inlichtingen: J. Andringa of M. v.d. Schaaf
Douwelaan 16, 9062 EN Oentsjerk; 058 - 2562899

Zet de letters in de goede volgorde
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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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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Maart:
14.
15.
16.
17.
18.
21.
22.
23.
24.
26.
29.
30.
31.

Gearkomste Feestkommisje / Oranjeferieningbestjoer
AJF
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
Gearkomste Motorfreonen Suwâld
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport

April:
1.
4.

5.
6.
7.
8.
12.
13.
14.
16.
20.
21.
27.
28.

Himmeldei
Jiergearkomste Doarpsbelang
Klustergearkomste begraffenisferieningen T'diel
Gearkomste Feestkommisje / Oranjeferieningbestjoer /
kaptains
Biljertklub
Oekraïne Referindum
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste Begraffenisferiening
Biljertklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Frijwilligersfeest Suderfinne
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Keningsdei
Muzykferiening / Bridge / Sport

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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