MEI INOAR
Dorpskrant "Mei Inoar" verschijnt maandelijks behalve in de maanden juli en augustus.
Leden
gratis (indien lid van Dorpsbelangen)
Postabonnement:
€ 35,00 per jaar inclusief porto
Prijs voor niet-leden
€ 15,00
Het advertentieseizoen loopt van januari tot en met december van hetzelfde jaar.
Advertenties dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Bankrekening:

NL86 RABO 0362 7174 94
NL36 RABO 0320 9155 65

o.v.v. Dorpsbelangen Suwâld
o.v.v. "Mei Inoar" Suwâld

Redactie:
Anke-Bonny Hijlkema
Hendrika Hoekstra
Durk Klijnstra
Harry van der Meulen
Maaike Sijbesma

hoofdredacteur
redactielid
penningmeester
redactielid
redactielid

Symen Halbeswei 2
Ds. Pelstraat 21
Kerkbuurt 69
Kerkbuurt 7
Ds. Pelstraat 22

tel. 43 25 70
tel. 43 18 99
tel. 43 22 51
tel. 43 14 52
tel. 84 11 03

Verantwoording:
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de toegezonden en gepubliceerde kopij.
Zij houdt zich bovendien het recht voor om deze aan te passen of plaatsing te weigeren.
Anonieme stukken worden niet geaccepteerd.
Wanneer u kopij heeft voor de dorpskrant, kunt u dit via ons e-mailadres
dorpskrantsuwald@live.nl versturen, maar het mag ook geschreven/getypt worden ingeleverd.
(Word.doc. lettertype Arial 11 pnt. met vermelding van onderwerp.)

Bestuur Vereniging van Dorpsbelang:
Auke Cnossen
voorzitter
Durkje Kooy - van der Veen secretaris
Koos Spoelstra
lid
Klaas Hulder
lid
Klaas Hoogstra
lid
E-mailadres: dorpsbelangsuwald@hotmail.com

De Warren 5
Ds. Pelstraat 12
Kerkbuurt 26
Noorderend 7
Kerkbuurt 39

tel. 43 26 51
tel. 48 24 51
tel. 43 17 96
tel. 43 15 25
tel. 43 19 12

Inhoudsopgave
2. Colofon
3. Voorwoord
5. Doarpsnijs:
Koningsdag 2016
Jaarvergadering Suderfinne
7. Activiteiten van de Zonnebloem
9. Minsken yn Suwâld
Bedankje
Oproep deelname 'Vragen aan ...'
11. Vragen aan .....
13. Toanielferiening 'Kom Mar Op'
15. De Skipperij
19. Rekenkamercommissie T'diel
21. Oorlogsbelevenissen fam. Spapens
23. Zwembad Gytsjerk
24. Van de bestuurstafel
25. Oproep nieuwe leden SV Suwâld
26. Voetbal competitie april
27. Vaartijden pont
28. Programma dorpsfeest 2016
29. Avondvierdaagse
Om te puzzeljen en te kleurjen
31. Belangrijke telefoonnummers
32. Suderfinne Aginda

layout: H. v.d. M.

Presenteren
Hierbij presenteren wij u …… (hier moet dan
tromgeroffel te horen zijn) ….de nieuwe Mei Inoar!
Het is voor u als dorpsbewoner een normaal
verschijnsel, zo een keer in de maand het blaadje met
de gele voorkant in de bus. Maar er gaat heel wat
werk aan vooraf. En het is voor ons als redactie elke
keer weer een pietsie spannend: hebben we genoeg
kopij binnen gekregen? En is het interessant genoeg
voor de lezers wat we hen deze maand te bieden
hebben? Dus zijn we altijd opgelucht en een beetje
trots tegen de tijd dat u de dorpskrant krijgt.
Er worden in deze Mei Inoar verschillende organisaties
gepresenteerd. De Zonnebloem stelt zich hernieuwd
voor en nodigt de mensen uit om zich aan te melden
als zij binnen het profiel van deelnemer vallen.
Ook vraagt Marjan Lieuwes u allen, als inwoners van
ons dorp, de vragenlijst in te vullen zodat u zich kunt
presenteren aan de anderen. Net als Annemarieke
Boskma dat doet in deze krant.
De toanielferiening Kom Mar Op geeft u gelegenheid
om kaarten te reserveren voor het spektakelstuk ‘De
pASsant’ via de Lawei. Over presentatie gesproken.
Waar ik kippenvel van kreeg, was het verhaal van de
oorlogsbelevenissen van Jan Spapens. Tjongejonge,
dat is echt een vluchtelingenrelaas! Met het hele gezin
(acht kinderen!) huis en haard verlaten om op een
onbekende plek terecht te komen, na een reis met
ontberingen…. Maar de voetnoten deden me weer
glimlachen: de kinderen spelen door, ongeacht de
omstandigheden. Hopelijk vinden wij dat gevoel weer
een beetje terug tijdens het dorpsfeest in juni. Het
thema FlowerPower werkt in ieder geval mee. Ik ben
erg benieuwd naar de presentatie van de Jokers en
lipdubs van de buurten! Dat moet een kleurrijk feest
worden, het kan niet anders.
Misschien kent u mijn achtergrond als telg van twee
voormalige schippersfamilies; zowel moeders- als
vaderskant waren binnenschippers. Dus u begrijpt dat
ik de bijdrage van Eibert met veel belangstelling heb
gelezen.
Voor zover mijn presentatie. Veel plezier met
deze dorpskrant en met de voorbereidingen voor het
dorpsfeest!
Tot dan,
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 16 juny 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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Koningsdag 2016
Koningsdag 2016 dreigde de boeken in te gaan als de natste feestdag ooit in april! Dat zou wel
erg jammer zijn geweest…..De feestcommissie had dit jaar de eer om er iets leuks van te
maken op de verjaardag van Koning Willem Alexander! Ze hadden bedacht om te gaan
ringsteken op een hobbelfiets….Fantastisch bedacht!!
Vanaf 13:30 kon een ieder zich aanmelden op het Suderfinneplein. Zoals het zo vaak gaat in
Suwâld, moeten de inwoners eerst de kat even uit de boom kijken…Opgave ging in het begin
moeizaam... maar zo langzamerhand kregen we steeds meer deelname en………….het was
ook nog eens fantastisch weer, kon niet beter!!
Er hebben die middag 60 fanatieke Suwâldsters gestreden om in een zo snel mogelijke tijd
ringen te pakken en sneller te zijn dan je tegenstander! Het was een hilarisch gezicht ....
Al met al waren er 4 winnaars!!!
1. Anke v.d. Velde
2. Reinder Oege Hoekstra
3. Lieuwe Boskma
4. Jelte Bosma
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag!

ALGEMENE JAARVERGADERING
STICHTING DORPSHUIS DE SUDERFINNE
(per club, stichting of vereniging bij voorkeur één of twee vertegenwoordigers)
Vrijdagavond 27 mei 2016 om 20.00 uur in de grote zaal De Trije Mêd
1.

2.
3.
4.

Officiële opening door voorzitter Eelco Buikema
 met korte feestrede
 in verband met het 45-jarig bestaan van De Suderfinne/It Pypke
Terugblik op het voorbije jaar door secretaris Jelle Raap
Financieel verslag over 2015 met toelichting door
penningmeester Rixt Veurman
Gelegenheid voor het stellen van vragen over beide jaarverslagen en beantwoording hiervan door één van de
bestuursleden
Pauze

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Wensen van huurders/gebruikers
Bijzonderheden m.b.t. het gebouw/apparatuur (Taeke Mulder)
Bijzonderheden m.b.t. activiteiten dit jaar (Nacht fan Suwâld etc.)
Bijzonderheden m.b.t. assortiment (Saskia Tuinstra)
Overige bestuursmededelingen (bestuursrooster/vrijwilligers/ opening keuken op zaterdagen)
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Sluiting
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Activiteiten van de Zonnebloem
"Voor zieken, gehandicapten en alleenstaanden" en "er kan zoveel meer dan
je denkt". Twee uitspraken die van toepassing zijn op de Zonnebloem,
afdeling Tytsjerksteradiel.
Door de jaren heen, vorig jaar heeft deze afdeling haar 40-jarig jubileum
gevierd, is deze afdeling erg actief geweest in Burgum en omstreken. Ook
komen daar de meeste vrijwilligers vandaan.
Nu er nogal wat veranderingen in de ouderen- / gehandicaptenzorg zijn
doorgevoerd en er ook veranderingen zijn doorgevoerd in uw eigen
omgeving, willen wij ook graag de Zonnebloem weer onder de aandacht brengen van de
inwoners van Suwâld.
Jaarlijks organiseert de Zonnebloem afdeling Tytsjerksteradiel een aantal gezellige
bijeenkomsten/activiteiten voor de doelgroep en verzorgt huisbezoeken en kleinschalige
uitstapjes.
Mede door de privacy wetgeving hebben wij geen inzicht in onze kandidaat deelnemers. Soms
meldt de huisarts/verzorging deelnemers aan of komt er een verzoek binnen via het wijkteam
van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Bij deze organisaties is bekend waar men met een vraag richting onze afdeling van de
Zonnebloem naar toe kan.
Wij willen de mogelijke deelnemers en familie in Suwâld op deze manier laten weten dat de
Zonnebloem in de gemeente Tytsjerksteradiel een actieve groep vrijwilligers heeft die graag
klaar staat voor mensen met een fysieke beperking, van welke aard dan ook.
Dat de Zonnebloem er alleen voor de ouderen is, is allang niet meer het geval, er is in 2013
een jongeren Werkgroep Friesland opgericht.
Informatie over de Zonnebloem kunt u ook vinden op de site van de Zonnebloem.
www.zonnebloem.nl
Wanneer deze informatie u aanspreekt en u mogelijk geïnteresseerd bent in onze activiteiten,
dan kunt u met de secretaris van onze afdeling contact opnemen:
Antsje Belksma - van Popta,
Sjerp Tolsma, voorzitter,

telefoonnummer: 058-2563400 of
telefoonnummer: 058-2562594.

Zodra u bij ons in het deelnemersbestand bent opgenomen, wordt u geïnformeerd over onze
activiteiten.
Mochten er inwoners van Suwâld vrijwilliger willen worden, dan kunt u contact opnemen met
genoemde personen.
Aukje Leistra

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
-7-
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Bedankje
Beste Suwâldsters,
No is 't myn beurt om wat te skriuwen.
Doe 't ik er efkes net al te bêst oan ta wie, reinde 't kaarten út Suwâld mei prachtige,
bemoedigjende teksten. Foar jimme in lytse muoite, mar foar my in hiele opstekker.
'k Haw in hiel skoft yn 'e ûnderwâl sitten, mar ik klau no moai wer by de wâl op.
Wat bin 'k tankber dat de nije hertklep en 'bypass' al fertuten dogge.
Alle kaarteskriuwers en minsken dy't mei attinsjes kamen, wol ik graach hertlik tank sizze.
Mei de groetnis fan: Doete Groenewoud.

Vragen aan…………………….
Wie wil er mee doen om ons dorp meer ‘gezicht’ te geven ?!
Door middel van de rubriek 'Vragen aan…' stelt een dorpsbewoner
van Suwâld zich nader aan ons voor ... bekende dorpsgenoten, minder
bekende dorpsgenoten ... in ieder geval komen we iets meer van
mekaar te weten aan de hand van een aantal vragen.
De vragenlijsten worden spontaan door willekeurige brievenbussen gegooid, met het verzoek
hier aan mee te doen...
Het is een leuke rubriek, met eenvoudige vragen en kost niet veel tijd. Echter de respons is de
laatste tijd een beetje moeizaam…
Vandaar deze oproep !
Wie wil er mee doen aan de 'Vragen aan…'
Stuur een mailtje naar Marjan en je ontvangt de vragenlijst !
DOE JE MEE ??!!!
Met groet,
Marjan
(m.lieuwes@upcmail.nl)
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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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Vragen aan……………………
Naam: Annemarieke Boskma
Hoe lang woon je in Suawoude?
10 jaar
Ben je getrouwd / samenwonend / alleen gaand / kinderen ?
Ik ben 16 jaar gelukkig getrouwd met Lieuwe en we hebben 3 kinderen Sytze, Lidy en
Margreet.
Waar stond de wieg?

In de 'Gealanden', Leeuwarden, Bilgaard.

Wat voor werk doe je? (of is anderszins de daginvulling?)
Ik werk al meer dan 20 jaar bij Intratuin als caissière, daarnaast ben ik ook kapster.
Wat wilde je vroeger worden?
Ik wilde vroeger verpleegster worden in een ziekenhuis of kapster.
Wat staat er graag op tafel?
Een lekkere ovenschotel met rundvlees ! (mmmm...!!)
Ik ben gek op koken.
Hoe besteed je je vrije dag het liefst?
Samen met mijn gezin lekker de dag rustig beginnen met uitgebreid ontbijt, een heel eind
wandelen, lekker in de tuin bezig zijn en ter afsluiting lekker barbecueën of gourmetten.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen gaan en waarom ?
Ik zou nog wel eens naar Thailand of India willen, omdat mij hun cultuur erg interessant lijkt.
Zomer of winter?

Ik ben een zomer type, ben gek op de zon.

Koken of aanschuiven?

Ik ben gek op koken, maar ga ook graag uit eten!

Zee of Bos?

Ik houd van de zee. Is voor mij onmisbaar in onze zomervakantie.

Waar mogen ze je 's nachts voor wakker maken ? (liever niet natuurlijk...)
Voor een innige omhelzing, recht uit het hart en voor een goed gesprek te delen met inhoud.
Als je burgemeester van Suawoude was, wat zou je willen veranderen?
Dan zou ik meer verlichting aanbrengen bij het 'grote fjild'.
Wat moet absoluut niet veranderen!
Dat kinderen kind mogen zijn en dat ouders voor hun kinderen blijven zorgen, ook al wordt het
moeilijk, blijf in gesprek en de liefde voor elkaar houden.
Op je verlanglijstje staat?
Een leuk zomerhuisje in Spanje aan het strand.
Wat zou je doen met een miljoen?
Lekker op vakantie gaan naar Aruba of Curaçao met ons gezin. En alles opknappen hier in huis
wat nog niet is gebeurd. Een leuk huis kopen aan het strand in Spanje.
Wat is je Levensmotto?
Droom, durf en doe, deel met iedereen.
Dus zet je masker af en wees vooral eerlijk tegenover jezelf, maar ook tegen een ander !
Suawoude is voor mij .....
Een gezellig dorp waar ik graag woon !!

Annemarieke
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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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Kom mar op! behellet 18e plak op de slútjûn mei de Bolle fan Suwâld
Op 28 april binne wy mei in hiele groep nei de slútjûn fan it STAF west. De slútjûn fynt plak yn
de Lawei yn Drachten en hjir wurdt de útslach fan alle dielnimmende stikken oan de
toanielkriich bekend makke. Foar it earst waard mei in nije puntetelling wurke, sadat der ien
ranglist mei alle selsskippen ûntstiet. Ek is nij dat foar ferskillende ûnderdielen ekstra prizen te
winnen binne wer't nominaasjes foar jûn wurde.
De Bolle fan Suwâld is 18e fan de kriich wurden mei 141 punten. Op in totaal fan 48
dielnimmende selskippen is dit foar Kom mar op! in hiel moai resultaat.
In opstekker wie dat wy foar twa kategorieën nominearre binne: Mirja Hoogstra is nominearre
as grutste jonge talint foar har rol as Tjitske en wy binne derneist nominearre foar de bêste
muzyk by de foarstelling. Spitich genôch is it by de nominaasjes bleaun en is Kom mar op! der
net mei de prizen fantroch gong.

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 het Djippe Gat
bij Suwâld. Voorafgaand aan de voorstelling zullen de bussen langzaam door het dorp rijden en
van alles tegenkomen.
Voor De pASsant is de kaartverkoop centraal geregeld. Het is daarom niet mogelijk kaarten te
reserveren via Kom mar op!. Vanaf 10 mei kunnen kaarten voor de pASsant worden
gereserveerd via de website van de Lawei, www.lawei.nl. Reserveren van kaarten kan ook
telefonisch via telefoonnummer 0512-335 00. Suwâld maakt deel uit van route Zuid en deze
start en eindigt in Burgum.

Schema voor ‘De Passant’
Repetities

April-juni

maandagavond

Generale repetitie

2 juli

middag/avond

Eerste voorstelling

5 juli

avond

Reverse 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 voorstelling

14 juli

avond

Zesde voorstelling

15 juli

avond

Reverse derde en zesde voorstelling

16 juli

avond

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. 56342047
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DE SKIPPERIJ
Yn de foto’s fan Reint fan Dyk fûn ik dizze foto fan trije húshâldings Baron út Suwâld mei
harren skûtsjes noch folop yn it wurk yn de foarige ieu. Dat is foargoed ferline tiid. Skûtsjes
binne der noch wol, mar dan as wedstriid en plesier skippen.

De famylje Baron oan it stienlossen by Skûlenboarch om 1925 hinne.
Flnr. Wybe, Doete fan Johannes en Froukje, Doete en Ruurdsje fan Wytse en Jitske, Anna fan Gjerrit en Tytsje.
Achter de famkes Johannes en Froukje, midden Wytse en Jitske op de foargrûn Gjerrit Baron en achter him op it
skip syn frou Tytsje.

It sette my oan ta it bestudearjen fan wat de skipperij foar Suwâld betsjut hat.
Suwâld leit oan it wetter, in grut en drok farwetter en dus wienen der neist boeren en
ambachtslju ek altyd skippers, handel en farderij.
Wetterwegen
Der is sels in protte kâns dat de earste bewenners fan Suwâld mei it skip kaam binne.
Ik tink dat it Alddjip, dêr’t de âldste tsjerke oan stie, fuort al te bochtich en ûndjip wie om as
farwetter brûkt te wurden, en doe ha se in Nijdjip groeven. It is min út te finen wannear dat west
hat, mar it graven fan de Lune en it Nijdjip sil grif ek ferbân hawwe mei it graven fan it
Skalkedjip, de Langemear, it Langdiel en it Alddiel en sa fierder, om in bettere ôfwettering te
krijen neidat de Middelsee tichtslike. Dat barde tusken 1000 en 1200, en yn dy tiid sil men dus
dizze wetterwegen makke hawwe, om it gebiet om Suwâld hinne wer bewenber te meitsjen. It
goed ôffieren fan it wetteroerskot wie fan libbensbelang. Der binne yn dy tiid in protte
wettersteatswurken útfierd. Foaral it dykjen en it oanlizzen fan útstream silen is yn dy tiid fan de
grûn kaam. En eins witte we der neat fan hoe en troch wa dat organisearre en útfierd is.
Wetterwegen wienen doe eins de ienichste wegen en foaral fierwei de wichtichste.
Dat sa lang Suwâld bestiet ha der grif ek altyd skippers wenne dy’t fracht oan- en ôffierden en
minsken it reisgjen mooglik makken.
Frije handel en Beurtskippers
Der wienen twa soarte skippers: Beurtskippers, dy’t in fergunning hienen om minsken, bisten
en fracht te ferfieren tusken it doarp en ferskate stêden, op fêste tiden en foar fêste prizen.
En frije skippers, dy’t handel dreaunen mei wat hja ferfierden, klaai, sân, turf, en letter ek
stienkoal, hout en stien, potten en pannen, sûkerijwoartels, feefoer alles dat jo mar betinke
kinne, dat yn it doarp net foar hannen wie en dat fan fierrens komme moast. Of dat men yn it
doarp oer hie, en dêr’t earne oars ferlet fan wie.
- 15 -

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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Skippers
De earste dy’t ik tsjin kaam wie Haring Rypkes, 1600 -1670 as skipper yn Suwâld,
Haring Rypkes en Baukje Bonnes, kamen fan Warstiens. Hja sille yn 1625 troud wêze, en
kochten yn 1626 in mûne mei pleats, lân en bakkerij yn Garyp, hja doarsten wol wat oan, hja
lienden oan alle kanten jild, mar koenen it blykber yn Garyp net lyk hâlde. Yn 1633 waarden
mûne, bakkerij en lân yn Garyp, troch de eardere ferkeaper wer ferkocht, “sa as hy it kocht hie
fan Haring Rypkes, de mûnder.” Yn 1630 wennen hja as skipper yn Suwâld dêrt hja belidenis
dienen 29 maart 1635, Haring wie ek in pear kear âlderling, blykber wienen it meilibjende
minsken mei in flinke húshâlding, trije jonges en 5 famkes.
Út de manier wêr op dat hja begûnen blykt wol dat se hiel wat oandoarsten. En hja dienen it yn
Suwâld ek hiel goed, har soan, Bonne Harings, wie boer en skipper, buorke op stim 3, de
pleats súd fan de skipfeart. En dy syn soan Rypke Bonnes buorke earst op stim 5 en hierde
letter de pleats fan de Algra’s, doe yn Tytsjerk, no oan de Simen Halbeswei, mei 300 pûnsmiet
wie hy grut boer.
Op de kaart fan Schotanus stiet in hûs tsjinoer de skipfeart, it is
mooglik dat hja dêr wennen en, boer, feanbaas, en skipper wienen,
yn 1749 wenne dêr syn pakesizzer Haring Bonnes, dy’t as
feanbaas de kost fertsjinne. Nei syn dea bleau it yn de famylje, doe
wennen dêr Wybe Wouters en Antsje fan Rypke Bonnes. Dy
ferkochten de pôle oan de noardkant fan de skipfeart oan Tryntsje
Bouwes, en dy boude dêr in hûs dat der noch altyd stiet en dat
letter ferkocht waard oan de beurtskipper Klaas Hindriks Allema.
Ik neam net alle skippers op, der wie wol konkurinsje, faak wienen
der tagelyk wol trij of fjouwer skippers, en dan hienen ek noch hast
alle boeren in skip, foaral op Aldemiede, mar ek oer it Nijdjip koe
men oars hast net komme as mei in skip of pream. Dêr neist hienen
de smid en timmerlju ek sels in skip om har materialen te ferfieren doe’t der noch gjin
frachtauto's wienen.
De skippen
De skippen wienen doe ek noch meast
sûnder kajút, de skippers wennen oan
de wâl, en foeren mei in feint. Foar in
sylskip wienen wol minstens twa
minsken nedich, se slepten yn it
foarûnder. En dochs makken se hiele
reizen, nei Hollân, nei Drinte en achter
Grins om turf.
Ik kaam sels in skipper Krol út Suwâld
tsjin by in oanfarring op de Rijn. De
kanalen en fearten wienen folle
ûndjipper en smeller. De earste slûs
yn de Burgumerdaam wie mar 7 foet
de
18 ieuske skûte.
wiid, en der koe mar in healladen
skûte troch(2,10 m. by 0,60 m.) Yn
1482 kaam der in nije syl mei 8 foet trochrin, en yn 1599 kaam der wer in nijen no 11 foet ûnder
en 13 foet boppe. Sa as jo sjogge, de skippen waarden ek doe al, hieltyd grutter.
Eibert

Burgum
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Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel constateert:
“Gemeente Tytsjerksteradiel maakt nauwelijks werk van dorpsvisies”
In 2012 deed het College van Tytsjerksteradiel, als reactie op het onderzoek van de
Rekenkamercommissie, diverse voorstellen aan de gemeenteraad om dorpsvisies beter te
benutten in het beleid van de gemeente. Hoewel de gemeenteraad deze voorstellen destijds
overnam, constateert de Rekenkamercommissie nu dat het college de voorstellen nauwelijks
heeft uitgevoerd.
Onderzoek naar dorpsvisies
Bijna alle dorpen van Tytsjerksteradiel hebben er wel één: een dorpsvisie. In zo’n visie
beschrijft een dorp wat er leeft in het dorp en wat de toekomstplannen zijn. In 2012 deed de
Rekenkamercommissie (RKC) onderzoek naar de dorpsvisies. Onderzocht werd hoe de
toegevoegde waarde van de dorpsvisies voor het gemeentelijk beleid wordt beleefd. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat gemeente en dorpen positief zijn over dorpsvisies. Ze helpen
bij het uitvoeren en maken van beleid. Of ze ook daadwerkelijk een rol spelen in de
besluitvorming, daarover liepen de meningen uiteen. In het gemeentehuis was men daarover
veel positiever dan in de dorpen zelf.
Aanbevelingen door college
Het college legde de aanbevelingen van de RKC in 2012 voor aan de gemeenteraad in de
vorm van acht voorstellen. In deze voorstellen kwamen naar voren dat de gesprekken met
dorpsbelangen meer prioriteit zouden krijgen en zou het college meer aandacht geven aan een
goede inhoudelijke reactie op de dorpsvisies. Ook zou het college brainstormavonden met de
dorpen organiseren en zou nagegaan worden of er samengewerkt kon worden met
Achtkarspelen. Verder zou de gemeenteraad meer betrokken moeten zijn bij de dorpsvisies.
Dorpen moeten de gelegenheid krijgen hun visies in de gemeenteraad te presenteren, zo
stelde het college 4 jaar geleden voor. En de gemeenteraad zou ook beter geïnformeerd
worden over de voortgang van de uitvoering van de dorpsvisies.
Conclusie Rekenkamercommissie
Hoewel de gemeenteraad in 2012 alle voorstellen van het college omarmde, blijkt 4 jaar later
uit onderzoek van de RKC dat het college de voorstellen slechts ten dele of helemaal niet heeft
uitgevoerd. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 april, wordt het rapport van de RKC
informerend en opiniërend door de gemeenteraad behandeld.
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OORLOGSBELEVENISSEN OPGETEKEND DOOR
JAN SPAPENS (1901-1982)
Inleiding :
Vervolg op het artikel in de vorige dorpskrant. De familie Spapens moet vanuit Venlo
evacueren en komt dan in Suawoude terecht.
Uit het dagboek :
Op 1 Januari 1945 zien we weer eens een Duitsch vliegtuig.
Op 2 Januari gaan we weer eens naar Schandelo, probeeren wat aardappelen te koopen, het
is een vergeefsche reis geweest. Op 3 en 4 Januari valt niets voor.
Op 5 Januari krijgen we een half brood per man, dit is het eerste brood dat we op de bon
krijgen sinds Vrijdag voor Kerstmis.
Op 6 Januari krijgen we een half ons tabak, sinds September hebben we geen tabak meer
kunnen koopen.
Op 7 Januari wordt wat geschoten. Op 8, 9 en 10 Januari valt niets te beleven.
Op 11 Januari verschijnt er een aanplakbiljet dat vermeldt, dat de evacuatie doorgaat.
Op 14 Januari begint de evacuatie der stad Venlo.
Op 15 Januari werkt het distributie-kantoor niet meer. Op 16 januari is het een rustigen dag.
Op 17 Januari komt de Grünen Politzei ons mededelen dat we moeten evacueeren.
18 Januari blijft een rustigen dag. Het evacuatie spook dreigt nog steeds, de bewoners der stad
bespreken op straat of binnenshuis de probleemen die deze volksverhuizing aangaan. Het
hoognodige lijfsgoed en den anderen artikelen waaraan men gehecht is, zijn ingepakt. Kalm en
rustig wordt het tijdstip afgewacht waarop ook wij onze woning moeten verlaten.
Op 19 Januari circa 14 uur verschijnt er een troep Grünen in de straat die huis aan huis gaan
zeggen dat men moet evacueeren. Ook wij krijgen de aanzegging, we nemen ze erg kalm op
en zijn nog niet van plan te vertrekken. We vertellen den mof dat we ons klaar zullen maken.
Enkele buurtbewoners hebben er meer haast achter gezet en vertrekken al spoedig, enkele
anderen hebben uitstel gekregen tot Zaterdag of moeten wachten op een vervoermiddel dat
voor gebrekkige menschen beschikbaar is gesteld.
De Politzei komt geregeld kijken of we werkelijk van plan zijn te vertrekken. Het is inmiddels 17
uur geworden en nog zijn de moffen in de straat en laten ons niet vrij. We vragen om uitstel tot
den volgenden dag, in verband met het koude weer. We hebben nog zoo’n klein kindje en het
sneeuwt zoo. Den beul is niet te vermurwen, wordt kwaad en dreigt ons zonder bagage het
huis uit te zetten als we niet binnen een half uur klaar zijn.
Nu het dan ernst bleek te zijn hebben we ons gehaast om klaar te komen en zoo stonden wij
dan om ruim 18 uur met onze 8 kinderen en een beetje bagage op straat. Geen dak meer
boven ons hoofd en den kouden wind waait en de natte sneeuw dwarrelt om onze hoofden.
Zoo gaan we de onzekere toekomst in. Kaldenkerken1 is de plaats waar wij ons moeten
melden voor verder transport. Den weg is slecht en ons evacuatiewagentje te zwak voor onze
bagage. Al snel begeeft onze wagen het en ligt geheel ons bezit op de straat. Moedeloos staan
we daar. Opeens verschijnt er een kennis die ons een groote wagen presenteert, en die we
dankbaar aannemen. Vlug is onze bagage er opgesjord en verder gaat de reis. We komen aan
den berg en moeten zwoegen om er bovenop te komen, de natte sneeuw maakt het klimmen
zoo moeilijk. Het zweet loopt ons van het gezicht, maar we houden vol en overwinnen. Daarna
hebben we het vlakke terrein voor ons en gaat het Duitschland in. We zijn erg droevig gestemd,
slechts enkele kilometers zitten we van onze bevrijders en toch moeten we weg, weg van de
Maas een onzekere toekomst tegemoet. Circa 20 uur bereiken we moe en afgetobd
Kaldenkerken. We naderen een politiepost waar men ons naar het station verwijst. We moeten
proberen daar onderdak te krijgen, we krijgen van een landgenoot echter den raad daar niet
heen te gaan, want dat zit geheel vol en bovendien is het er zoo koud. Met behulp van
diezelfde landgenoot krijgen we onderdak in het POST HOTEL. Onze bagage brengen we in
een garage, waar we om beurten de wacht houden. In het hotel zit het vol met medeburgers,
het is er lekker warm maar donker. De menschen behelpen zich, er brandt een carbidlamp en
een kaars. Er wordt wat gepraat en rustig afgewacht. De kleintjes krijgen slaap en worden op
den harden vloer gelegd, ze slapen direct in, de grooten maken het zich zoo gemakkelijk
mogelijk en wachten. Er zijn menschen die hier al vanaf Woensdag zitten te wachten.
1

Over de grens in Duitsland
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We hebben wat eten gekregen en zijn op zoek geweest naar wat water. Zoo gaan we den
eerste nacht buiten onze woning doorbrengen. Om ongeveer 2 uur ’s nachts komt de politie
ons waarschuwen dat we ons gereed moeten maken, den trein is in aantocht. Het is een drukte
en geroezemoes als in een bijenkorf.
Al gauw zijn we klaar om te vertrekken, de bagage is opgehaald en vooruit maar weer, den
kouden winterschen nacht in. De kleintjes huilen van de kou, we moeten zwoegen met onze
bagage. Op het perron is het een drukte. Duizenden menschen sjouwen hun bezittingen in
veiligheid, ieder is op zichzelf aangewezen. Wij met onze 8 kinderen hebben het niet zoo
makkelijk, eindelijk staan we met ons hebben en houden langs den trein.
We kunnen nog niet instappen, daar den trein elk oogenblik wat kan optrekken en waardoor we
gevaar kunnen loopen dat we niet bij elkaar blijven. Het duurt echter zoo lang, dat we kou
krijgen en de menschen die ons zagen staan krijgen medelijden en helpen ons bij het
instappen in hun wagen. Hier zaten we al direct warm, het was een gesloten koelwagen waarin
al een dertien menschen hadden plaatsgenomen.
Ongeveer 5 uur wordt het sein tot vertrek gegeven en reizen we verder Duitschland in. Het gaat
erg langzaam, den trein is zoo groot en zoo zwaar belast dat de locomotief moeite heeft hem in
beweging te krijgen. Er verschijnen groote formaties Engelsche bommenwerpers, de menschen
worden onrustig. De trein wordt buiten Krefeld op het reusachtig groot spoorwegemplacement
neer gezet, De locomotief trekt verder, daar staan we te kijken, de vliegers laten hun
bommenlast op de stad Krefeld los, vele menschen vluchten het veld in doch er gebeurt
gelukkig niets. Na een paar uur wachten gaat de reis weer verder, steeds onder groot
luchtgevaar.
Elke plaats welke wij passeeren heeft luchtalarm, steeds moeten we wachten tot het sein veilig
gegeven is. Onder deze omstandigheden passeren we om 15 uur den Rijn bij Duisburg. Weer
is het wachten, later bleek dat er een andere locomotief is aangezet. Voorbij Duisburg gaat het
met een behoorlijke snelheid verder, we weten niet waarheen. De duisternis valt, we weten niet
meer waar we zijn. Plotseling stopt den trein, we informeeren en constateeren dat we weer in
het vaderland zijn. We staan op het station Winterswijk en het is Zaterdagavond 20 uur, We
voelen ons heel wat opgelucht nu we weer den vaderlandschen bodem onder ons hebben.
We krijgen hier voor onze kleine wat melk die in de Duitsche wacht wordt warm gemaakt. Na
een kort oponthoud gaat de reis weer verder, naar Zwolle, hier krijgen we wat te eten. Steeds
verder gaat de reis, we weten nog niet waarheen, eindelijk krijgen we een station te zien en
lezen de plaatsnaam: Wolvega, zodat we weten dat Friesland ons einddoel is. We reizen tot
Heerenveen, hier krijgen we de eerste menschwaardige verzorging. We moeten den trein
verlaten en gaan te voet2 door de stad naar een verwarmd lokaal, hier kan men zich wat
verfrisschen en krijgen we warm eten. ’s Avonds om 18 uur reizen we verder naar Leeuwarden,
hier worden we ondergebracht in de Harmonie.
Op 23 Januari gaan we3 Leeuwarden verkennen, we treffen enkele bekenden.
Op 24 Januari ben ik zoo ziek dat ik opgenomen moet worden in het ziekenhuis.
25 Januari en de volgende dagen verloopen voor mij erg eentonig. Ik ben blij als er bezoek
komt.
Op 29 Januari gaan vrouw en kinderen Leeuwarden verlaten, ze zullen ingekwartierd 4 worden
te Suawoude, ik blijf alleen achter in het ziekenhuis.

Inzender :
Joh. v.d. Veen,
Houtzaagmolen 6,
9203 VD Drachten.
E-mail : jenjvdveen@kpnmail.nl

Onderstaande opmerkingen zijn van Wim Spapens, destijds 8 jaar oud.
2
3
4

Ik herinner me dat de mensen daar gewoon aan het schaatsen waren, alsof het geen oorlog was.
Wij, de kinderen, amuseerden ons geweldig: verstoppertje spelen en dergelijke.
Zus Toos en ik komen terecht (omstreeks 20 uur) bij de familie Pel: wij mogen bij de kachel zitten en ik moet dan
erg huilen. Mevrouw Pel brengt ons naar onze slaapkamer en de volgende morgen brengt ze ons heel lief ontbijt
op bed: o.a. bruin, een beetje zuur, brood.
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Zwemseizoen buitenbad Gytsjerk van start
Burgemeester Eric ter Keurs en het bestuur van stichting SWIM! hebben zaterdag 30 april het
openluchtzwembad De Sawn Doarpen in Gytsjerk geopend. Tot en met zondag 11 september
2016 kan er een duik worden genomen in het buitenbad.
Ieder jaar wordt het zwemseizoen van het openluchtzwembad De Sawn Doarpen met een
ludieke actie geopend. Dankzij inzet van vrijwilligers van Stichting Swim! (oftewel Stichting Laat
Trynwâlden Zwemmen) en het geld dat de stichting inzamelt, kan het openluchtzwembad in
Gytsjerk open blijven. Ook dit jaar kreeg SWIM! het voor elkaar om
de benodigde twintigduizend euro in te zamelen.
Zaterdag 30 april heeft Eric ter Keurs een raam schoongemaakt,
daarachter werd het bijeengebrachte bedrag zichtbaar. Met het
schoonmaken van het raam werd symbolisch verwezen naar de
vrijwilligers en deelnemers aan de dagbesteding van verschillende
zorgboerderijen, die er altijd voor zorgen dat het bad er netjes en
schoon bij ligt.
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Van de bestuurstafel van SV Suawoude
- Er zijn gesprekken gevoerd met Rijperkerk over een samenwerking in de
hogere jeugdteams. Met name in de hogere jeugd elftallen hebben beide
clubs te weinig spelers om een volledig team op de been te brengen.
Besloten is om eerst met de betreffende spelers en de ouders te praten. De
gesprekken hebben inmiddels plaats gevonden en de stemming was
unaniem positief.
Vanaf volgend seizoen gaan de C en B junioren van Rijperkerk en Suawoude
samenwerken! Aan verdere uitwerking hiervan wordt hard gewerkt.
- De technische commissie heeft een concept indeling gemaakt voor de jeugdteams voor
volgend seizoen.
De voorkeur gaat uit naar twee F teams.
- Binnenkort komen we weer langs om het donateurs geld te innen.
- Het oude bord van de club van 100 is weer in ere hersteld en nu gemonteerd op het
kleedgebouw.
Wellicht dat het dan ook weer wat meer gaat leven. Iedereen mag lid worden! Het
lidmaatschap kost 45 euro per jaar. 100% achter Suwald!
- Er zijn diverse gesprekken gevoerd met spelers die nu bij BBC voetballen. Zowel in de jeugd
als bij de senioren. 4 spelers die in aanmerking komen voor de senioren hebben toegezegd
terug te keren naar Suawoude voor het volgende seizoen. Ook drie jeugdspelers komen
terug om samen met Rijperkerk een nieuw B team te vormen.
- Een 19 jarige spits uit Surhuisterveen komt door bemiddeling van onze hoofdtrainer volgend
seizoen onze selectie versterken. Alle overschrijvingen zijn inmiddels geregeld.
- De familiedag is gepland op zaterdag 10 september aan het begin van het nieuwe seizoen.
Door het dorpsfeest en andere festiviteiten is besloten om dit niet aan het eind van dit
seizoen te organiseren. Dit weekend is het ook startweekend. De jeugdraad en de
activiteitencommissie gaan aan de slag over de invulling van de dag.
- De club heeft een zeer succesvolle actieperiode gehad bij de kleine
Poiesz. Het eindbedrag van de gehele actie is uitgekomen op 1006,euro. De activiteitencommissie heeft met enkele kinderen en ouders
de cheque opgehaald tijdens het Poiezs feest in het FEC. Bedankt
allemaal!
- Het herenteam volleybal is kampioen geworden!
- Nog een mededeling van de KNVB
Internationaal gebruikelijke aanduidingen
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor
in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met
Onder 6 (jaar). C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Aangeduid als O15. Dit was
altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
Het sportbestuur.
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Lijkt voetbal jou een leuke sport? Wil je een keer meetrainen en
kennismaken met de sport? Dat kan heel makkelijk bij SV Suwâld.
Vanaf 5 jaar ben je welkom bij SV Suwâld.
In mei en juni kun je gratis en voor niks één of meerdere keren
meetrainen met een team.
Kijk hieronder op welk tijdstip jouw leeftijdscategorie traint en kom snel
eens langs!

Geboortejaar:

Team:

2009-2010

MP

2007-2008

F

2005-2006

E

2003-2004

D

Spelerstijden:
Dinsdag van
17:00 t/m 18:00 uur

Bijzonderheden:
(Kinderen die 5 jaar worden,
mogen ook meetrainen)

Woensdag van
17:00 t/m 18:00 uur

(Trainingstijden wijken af en
toe af. Informeer bij de jeugd
coördinator)

Maandag en
woensdag van
18:15 t/m 19:15 uur
Dinsdag en
donderdag van
18:45 t/m 19:45 uur

Team:

Spelerstijden:
Maandag van
19:30 t/m 20:30 uur

Bijzonderheden:

Vrouwen 1

Heren senioren
Heren 35+

Donderdag van
19:00 t/m 20:00 uur
Dinsdag en
Donderdag van
20:00 t/m 21:30 uur
Geen trainingen.
Af en toe wedstrijdjes

-

Meer informatie of vragen?
Wil je meer informatie of heb je vragen?
Kijk dan op onze website
http://www.sv-suwald.nl
raadpleeg onze facebookpagina www.facebook.com/SV-Suawoude
of neem contact op met één van onderstaande coördinators.
Junioren:
Matthé Kooi
06-40836180
matthe_kooi@hotmail.com

Senioren:
Henk v.d. Heide
06-23887490
henk@itd-automatisering.nl

Graag tot dan. We verwelkomen je graag als nieuw lid bij onze sportclub.
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SPORTVERENIGING

SUAWOUDE

Competitie voetbal april 2016
2 april:

8 april:

9 april:

16 april:

22 april:

23 april:

Ternaard 1—Suawoude 1
Eastermar 2—Suawoude 2
Henner de Vries 1
BroeksterW/SC Veenwouden VR1—Suawoude VR1
Thea Spijkstra 2, Aletta Bannink 1, Jildou Idsardi 1,
Rixt Idsardi 1, Grietje Visser 1
Suawoude D1—SC Twijzel D1
Christiaan v/d Boon 2, Sietse Rozema 1
Suawoude E1—Amelandia E2
Hessel Geerligs 1, Silke Ludema 1, Mika Stoop 1
Boornbergum’80 F2—Suawoude F1
Bente Ludema 1, Femke Schevel 1
Suawoude MP1—Rijperkerk MP1
VC Trynwâlden MP1—Suawoude MP1
Tom Kirchner 2
Suawoude MP1—VC Trynwâlden MP3
Lars Lenes 1, Tom Kirchner 1

1—0
4—1

Dokkum 35+—Suawoude 35+
Rijperkerk 35+—Suawoude 35+
Willem Dirk van Vaals 4, Oeds v/d Heide 1
Suawoude 35+—V.V.T. 35+
Willem Dirk van Vaals 1

1—0
0—5

Suawoude 1—Wardy 1
Suawoude 2—VenV’68 3
Sieberen Bakker 1
SC Veenwouden D2—Suawoude D1
Trinette Schevel 2, Sytze Boskma 1, Sietse Rozema 1
VC Trynwâlden E3—Suawoude E1
Daniel v/d Boon 1, Hessel Geerligs 1, Thymen Veenstra 1
Suawoude F1—Anjum F2
Mats Buikema 1, Simme Ros 1, Femke Schevel 1,
Sjirk v/d Wal 1

0—1
1—3

Ouwe Syl 1—Suawoude 1
Jistrum 2—Suawoude 2
Henner de Vries 2, Thijs van Keimpema 1
Bergum BCV comb. D3—Suawoude D1
Sietse Rozema 1, Trinette Schevel 1, 1 eigen doelpunt
Suawoude F1—Be Quick D F5
Femke Schevel 1, Sjirk v/d Wal 1

4—0
1—3

V.V.T. 35+—Suawoude 35+
Ale Wietse Mulder 1
Dokkum 35+—Suawoude 35+
Suawoude 35+—Rijperkerk 35+
Henk v/d Heide 1

2—1

SC Stiens VR3—Suawoude VR1
Suawoude D1—Jistrum D1
Pieter Rozema 3, Christiaan v/d Boon 1, Trinette Schevel 1

2—0
5—0
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0—6

3—0
3—0
0—2
0—8
2—2
2—5

1—1

0—4
4—3
4—3

1—3
2—1

4—0
1—1

Suawoude E1—Ropta boys E2
Hessel Geerligs 2, Noah Mulder 1
SC Twijzel F2—Suawoude F1
Bente Ludema 2, Femke Schevel 1, Feline Stoop 1
Jong Harkema MP2—Suawoude MP1
Suawoude MP1—Buitenpost MP3
SC Kootstertille MP1—Suawoude MP1
Tom Kirchner 2

3—2

26 april:

Suawoude 2—O.D.V. 3
Henner de Vries 3, Antoine de Vries 3

6—2

28 april:

Suawoude VR1—St.Jacob/Minnertsga VR1
Thea Spijkstra 1

1—6

30 april:

Suawoude 1—Foarút 1
Suawoude 2—Jistrum 2
Klaas Rosier 3, Henner de Vries 2, Antoine de Vries 2
Thijs van Keimpema 1
Anjum E2—Suawoude E1
Hessel Geerligs 1, Ids Popkema 1
VC Trynwâlden F4—Suawoude F1
Bente Ludema 1

0—2
8—3

Topscorers:

3—4
1—0
0—1
2—2

1—2
1—1

Vaartijden Zonnepont 2016

1

Henner de Vries (2)

24

2

Bent van Delden (F1)
Noah Mulder (E1)
Thea Spijkstra (VR1)

19
19
19

5

Willem Dirk van Vaals (35+) 18

6

Tom Kirchner (MP1)
Hessel Geerligs (E1)
Antoine de Vries (2)

16
16
16

9

Trinette Schevel (D1)

15

10

Aletta Bannink (VR1)

14

11

Sietse Rozema (D1)
Rianne Kooi (VR1)

12
12

13

Rixt Idsardi (VR1)

11

14

Niek Hofstra (F1)

9

15

Thymen Veenstra (E1)
Pieter Rozema (D1)

8
8

Van 6 mei t/m 22 mei
vrijdag, zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur
extra: Pinkstermaandag
10.00 - 18.00 uur
Van 27 mei t/m 11 september
alle dagen
Van 16 t/m 25 september

10.00 - 18.00 uur

vrijdag, zaterdag en zondag 10.00 - 18.00 uur
Tarief
:
12-rittenkaart :
Seizoenkaart :

€ 1,00 p.p.
€ 10,00
€ 30,00

Groepen kunnen op afspraak ook buiten de
reguliere vaartijden overgezet worden.
Voor informatie: 0511 - 431990
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Programma Dorpsfeest 2016 met als Thema: 'Flower Power!'
Donderdagavond 9 juni
20.00
20.10 – 24.00

Opening dorpsfeest
Klún en Knoffelhakke!
(De tent is open van 19.30 – 00.30)

Vrijdag 10 juni
08.55
09.00 – 09.30
09.30 – 12.00

Iedereen verzamelt zich op het terrein
Presentatie joker
Zeskampspellen met:
Schommelbal
Sponsje duiken
Sixties quiz
Flowerpower estafettespel

12.00 – 13.00

Pauze

13.00

Start spellen school groep 1 t/m 4
Start spellen school groep 5 t/m 8
Lipdub presentatie
Band “Harmony Shakers”

20.00 – 21.30
21.30 – 01.00

Zaterdag 11 juni
09.30 – 12.00

Zeskampspellen met:
Flowerpower balspel
Thee vangen

12.00 – 13.00

Pauze

13.00 – 13.45
14.00 – 17.00

Laatste mogelijkheid opgave leeftijdspelen + opmaken wedstrijdschema
Leeftijdspellen met:
Schreeuwlelijk
Kûpkestekken
Prijsuitreiking leeftijdsspellen
Start flowerdiner (geef je op bij je captain)
Prijsuitreiking zeskamp
Band “Super Sundays”

17.00
18.30
20.30
21.30 – 02.00

Zondag 12 juni
14.00 – 15.00

Kerkdienst in de tent
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Loop jij dit jaar ook mee in Eastermar???
Van 23 tot en met 27 MEI 2016,
meld je dan voor 10 mei aan bij Gea Kooi, Aldemiede 4, of p.h.kooi@hetnet.nl
De afstanden van de avond 4-daagse zijn:
4 avonden van 5 km
4 avonden van 10 km
4 avonden van 15 km
Er is ook de mogelijkheid om 1 avond te lopen
Het inschrijfgeld voor 4 avonden bedraagt € 4,75
voor 1 avond wordt € 4,00 gerekend. (bij opgave graag gelijk betalen).
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Van links naar rechts:
1

8

2

9

3

10

12

4

5

6

11

13

14

15

16

17
18

19

1.
2.
7.
8.
11.
12.
14.
17.
18.
19.

poosje
boek met landkaarten
blauwpaarse kleur
als alles door elkaar ligt
je gezicht
deel van een plant
bijna
sieraad voor om de vinger
jongensnaam
soort plant

Van boven naar onder:
1.
2.
3.
4.

rare gewoonte
projectieplaatje
meisjesnaam
indien

5.
6.
9.
10.

soort dans
welpenleidster
goedendag
treurig toneelstuk met muziek
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13.
14.
15.
16.

aftrekken bij rekenen
zogenaamd (afk.)
landelijke regel
brug- of tunnelgeld

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

Gemeente Tytsjerksteradiel
0511-140511
 Dorpenteam (vragen over welzijn/wonen/zorg vanaf 18 jr) 0511-460767 www.t-diel.nl
 Jeugdteam (vragen over welzijn/wonen/zorg tot 18 jr)
088-5335333 info@jeugdteamtd.nl

Huisartsenpraktijk Burgum:
Talsma/ Folkeringa
Hamstra/ De Ronde
Van Kampen/ Van Keulen

8.00-17.00 uur
0511-461320
0511-462269
0511-461424

Bezoekadres

Peldershuis
Oppedijk van Veenweg 38b
9251 GA Burgum

Apotheek Hoving Burgum
Bezoekadres

0511-462500
Markt 66
9251 JS Burgum

Maandag t/m Vrijdag
Vrijdagavond
Zaterdag

08.00 uur-17.30 uur
19.00 uur-20.00 uur
17.00 uur-18.00 uur

Buiten deze uren kunt u uitsluitend voor spoedgevallen terecht in de
Smellinghe Spoedapotheek. Tel: 0512-588870.
Huisartsen Hurdegaryp:
Huisartsenpraktijk Yn Sicht
Bezoekadres

8.00-17.00 uur
0511-476666
Reidhin 3
9254 JS Hurdegaryp

Apotheek Hurdegaryp
Bezoekadres

0511-473060
Rijkstraatweg 10a
9254 DJ Hurdegaryp

Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag

08.00 uur-17.30 uur
17.00 uur-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
051-432504/06-40606612
Baukje Bruinsma-Siderius (reserve) 06-13288548
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ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Maaie:
19.

Muzykferiening / Sport

23.

pASsant projekt

26.

Muzykferiening / Sport

27.

Jiergearkomste Suderfinne

30.

pASsant projekt
Gearkomste Feestkommisje

Juny:
2.

Muzykferiening

4.

pASsant projekt

6.

Gearkomste Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer

16.

Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening

18.

Himmeldei Suderfinne

22.

Gearkomste Feestkommisje en Oranjeferieningsbestjoer

23.

Muzykferiening

30.

Muzykferiening

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