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Zo, de laatste Mei Inoar voor de vakantie. Na juni
ontvangt u twee maanden geen dorpskrant, dus
deze moet een tijdje mee.
En ondanks dat we lekker veel kopij hebben
gekregen en mooie verse herinneringen opdeden
tijdens ons FlowerPower dorpsfeest, is mijn
inspiratie even op. Alles in de ideeën voor lipdub en
joker voor het feest gestopt, natuurlijk.
Desalniettemin is ook deze Mei Inoar de moeite van
het lezen waard. Meester Gosse Bies gaat Dûbel Ien
verlaten, dit nieuws gonsde al door het dorp. En
Eibert schrijft over de varende voortijdse zzp-ers, de
“Wylde skippers’.
Kom mar op! maakt de aanloop naar de culturele
activiteiten rondom de Centrale As wel heel
spannend. Onze gewaardeerde puzzelmaker Matthé
Kooi plaatst in deze krant de laatste uitslagen; hij
stopt ermee vanwege andere activiteiten. Van deze
kant onze hartelijke dank.
Een prachtig stuk Uit de oude doos vertelt het
verhaal van Wybren over een junimaand vol
blikschade in Suwâld.
De laatste Oorlogsbelevenissen gaan over een klein
vredeskindje dat de oorlog niet overleeft en velen die
de bevrijding wel kunnen vieren.
De Sportvereniging Suawoude komt met de
uitslagen en samenwerkingsnieuws. Hopelijk is dit
het begin van een vruchtbare voetbaltijd voor onze
sporters!
Mijn vakje is bijna vol en de Suderfinne agenda loopt
leeg. Zo is het goed.
Hele fijne inspirerende maanden toegewenst; we
kunnen weer even opladen.
Tot in september!
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 8 septimber 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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Vergadering 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

Kopieerservice aangeboden!
Beste Suwâldsters, hebt u kopieerwerk?
Bijvoorbeeld: uitnodigingen voor een feest of bijeenkomst, kaarten of andere teksten?
Lever het bij ons aan, dan kopiëren wij het voor u!
Formaat:

A4 (eventueel A3)
Maximale dikte papier: 240 grams. Alleen zwart/wit. Minimaal 30 stuks.

Kosten:

Enkelzijdig: € 0,08 per kopie (80 gr.)
Dubbelzijdig: € 0,12 per kopie

Contactpersoon:

Harry v.d. Meulen, harry.v.d.meulen17@gmail.com

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op
zaterdag 2 juli en 3 september a.s.
weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld
klaarzetten !!!
-5-
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Afscheid van Dûbel-Ien

1-2-2001 / 1-8-2016

Op 1 februari 2001 werd ik in Suwâld op Dûbel-Ien benoemd als
leerkracht van de groepen 7/8 van Dûbel-Ien, twee jaar later werd ik
directeur en dit jaar op 1 augustus 2016 beëindig ik mijn werkzaamheden
in Suwâld.
Nu, na meer dan 15 jaar, kijk ik terug op een tijd die in mijn beleving om is gevlogen.
Het waren bijzondere jaren, die ik niet had willen missen.
Het contact met de kinderen, de ouders en de samenwerking met het team heb ik al die jaren
als waardevol ervaren. Iedere dag leerden en leren we van elkaar!
De missie van Dûbel-Ien is, ‘Een school zijn waar leren en samen(be)leven dubbel tellen.’
Ik kan dat van harte onderschrijven, er staat in Suwâld een eigentijdse christelijke school, waar
kinderen worden begeleid op hun weg naar volwassenheid. Een school waar de leerkracht de
kinderen uitdaagt tot kritisch denken en samenwerken. Een school ook waar kinderen,
ondernemend werken, betrokken leven en geprikkeld worden om vanuit een nieuwsgierige
houding te gaan leren. Kortom een school waar het draait om de ontwikkeling van zowel hoofd,
hart en handen. Ons nieuwe onderwijskundige concept wat in 2014 is geïntroduceerd is hier
een heel goed voorbeeld van.
Ik kan over de afgelopen jaren veel hoogtepunten noemen, één daarvan was dat we als school
van 62 leerlingen in 2001 doorgroeiden naar 101 leerlingen in 2005. Dit haalde zelfs de krant!
Een dieptepunt was het overlijden van onze oud leerling, Foppe Rinzema op 21 april 2013.
Gelukkig heb ik mogen ervaren dat we als team sterk staan in goede en minder goede tijden.
Dûbel-Ien is een school waar het fijn is om te werken en een school om trots op te zijn.
Toch heb ik besloten een nieuwe stap te maken.
Naast mijn directeurschap van De Balsemyn in Eastermar word ik coach bij PCBO
Tytsjerksteradiel, waarbij het de bedoeling is om beginnende leerkrachten te begeleiden bij de
start van hun onderwijsloopbaan.
Ik sluit mijn werkzaamheden in Suwâld met een dankbaar gevoel af en draag het stokje met
veel vertrouwen over aan mijn opvolgster, Margriet Mulder.
Ze kent de school en heeft er heel veel zin in om de schoolontwikkeling verder op te pakken.
Ik wil iedereen die betrokken is bij deze mooie school heel hartelijk bedanken voor de fijne
samenwerking en wie weet komen we elkaar nog eens tegen!
Hartelijke groeten,
Gosse Bies

Afscheid
Natuurlijk laten we het afscheid van Meester Bies niet ongemerkt voorbij gaan.
We willen graag zowel de ouders van de huidige kinderen van Dûbel-Ien, als de ouders van
kinderen die Dûbel-Ien al hebben verlaten en alle overige betrokkenen de gelegenheid geven
om afscheid te nemen van meester Bies.
We willen u hierbij dan ook van harte uitnodigen voor de afscheidsreceptie van Meester Bies
op donderdagmiddag 14 juli tussen 16.30 en 18.00 uur op CBS Dûbel-Ien.
Het is natuurlijk leuk om tijdens de receptie herinneringen, bijzondere momenten of anekdotes
aan te halen. Hierbij willen we jullie dan ook vragen om jullie herinnering, bijzondere moment of
anekdote te mailen naar w.ludema@upcmail.nl.
Namens het team en de schoolraad.
CBS Dûbel-Ien
-7-
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Wylde skippers
Ja, sa waarden skippers neamd dy’t net yn in geregelde beurttsjinst farden.
Dat wienen ûndernimmers dy’t har eigen fracht ferhannelen lyk as de turfskippers. Dy’t turf út
de feanen hellen en dan mei in karre by de streek gienen om it út te suteljen, dêr kaam letter ek
swarte brand by en oare brandstofhannel mei talhout en oalje.

In apart soarte wienen de potskippers, lykas Klaas Teunis Hoekstra út Suwâld, nei syn trouwen
wenne hy yn Tytsjerk, hy stoar noch mar 35 jier ald, en syn heit Teunis Douwes Hoekstra sette
doe syn potskip te keap.
In potskip wie eins in farrende winkel yn alle mooglike húshâldlik ark en diggelguod. Mar ek
skoarstienmantel byldsjes en stelten foar op de kast en ek wol gouden earizers en sieraden.
It moaie en djoere porslein wie yn it rom útstald, it stienguod lei op de lûken. De bedoeling wie
dat de froulju op it skip kamen te sjen om wat hja nedich hienen. Foar suteljen by de doarren
lâns wie it measte guod te brekber. Hja fearen ek allinne mei moai waar. Hja koenen doe eins
noch oeral mei it skip komme. En hienen
meast fêste lisplakken, dêr ‘t hja ien of
twaris yn it jier in pear dagen leinen om
harren fêste klanten te betsjinjen.
Feanbaas en skipper.
Yn 1798 kaam Klaas Klazes Hoekstra yn
Suwâld as skipper en feanbaas, hy
boude yn 1807 in nij hûs op it âlde
tsjerkhof oan de Skipfeart. In pear jier
letter kaam syn broer, Jelle Klazes
Hoekstra ek nei Suwâld as skipper en
feanbaas, en dy waard yn 1838 opfolge
troch syn soan Ate Jelles Hoekstra as
skipper. En yn 1805 wie der ek noch in
In potskip op de Knipe
Klaas Allerts Boonstra begûn as
skipper,en feanbaas. En Gerrit Ludzers van der Woude, wie ek skipper en syn broer Jouke wie
feanbaas. Feanbazen handelen dus net allinne yn turf, hja makken se ek sels en ferfierden ze
dan nei de klanten. Dat der yn ienen safolle feanbazen wienen, kaam grif troch dat it ferfeanjen
om Suwâld hinne doe begûn. Op de kaarten fan it kadaster om 1835 hinne wie der op it
Suwâldster fjild noch alhiel gjin ferfeaning. Hûnderd jier letter wie it dêr allegear petten en
puollen! Neffens ds. Datema wie der yn 1819 noch mar 53 pm. yn ferfeaning.(bylage G side
1160) Ten westen, yn de hoeke fan de Muontsewei en it Nijdjip, en ten easten, it stik dat letter
Kreulenspetten hiet.
De Skipfeart
As jo no dêr op de hoeke by Reinder Taekema steane, kinne jo je net yntinke, dat dêr foarhinne
de skippen oanleinen en dat dêr in loswâl wie en in kolk om te swaaien.
En it hûs fan Taekema wie it hûs fan de beurtskipper, dat it beurtskip lei dêr fansels ek.
De skipfeart wie trouwens net it iennichste plak der ‘t skippen by de wei oanlizze koenen.
Njonken de reed nei it leanbedriuw Van der Meulen wie, doe't ik lyts wie dus no in tachtich jier
ferlyn, noch dúdlik te sjen dat dêr ienris ek in opfeart oan ta rûn mei in swaaikolk by de wei. En
de Draaisleat op it Suderein, kaam noch oan de wei ta njonken de reed nei it Heechhiem. Dy
reed hat de earste heakse bocht noch oan dy feart te tankjen. Yn it begjin fan de 19e ieu koe
men dêr noch oan ta farre, en wie dêr grif in loswâl en in opslachrûmte, en dêr wie ek de ein
fan de wei troch Suwâld, fierder nei de feart ta wie it fuortpaad, oant yn 1871 de strjitwei
oanlein waard fan Swarteweisein oant ‘de Bakkerij’ op it Suderein.
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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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Oanfarrings en ungelokken
Earder al, om 1850 hinne, wie men begûn mei it ferbetterjen fan de kanalen. Dat wie tige
nedich, want foar dat de ôfslútdyk oanlein waard koe men yn droege simmers gjin wetter
ynrinne litte. Dan sakke de wetterstand dus bot en koe men in protte fearten en kanalen allinne
mar healladen befarre. Skippen hienen dan te min romte om te mekoar te passeren mei
oanfarrings as gefolch. Dat bliuw meastal by flokken en skellen, mar it waard ek wolris
útfochten, en soms wienen der deadlike ûngelokken, as der ien oerboard rekke, want de
measte skippers koenen net swemme. Yn 1905 krekt foar de krystdagen, rekke in skipper út
Bolswerd, dy’t yn Suwâld foar de wâl lei, de jûns, mooglik neidat er in slokje kocht hie, tusken
wâl en skip. Hy rôp noch om help, en de oare skippers dy’t dêr leinen kamen ek om te helpen,
mar koenen him yn it tsjuster net mear fine en moasten optlêst it sykjen opjaan. De oare
moarns fûn men it lyk.
De Skippen.
Yn wat earder de gelachkeamer wie yn de Bakkerij, binne op tegels skippen ôfbylde. Dat binne
skippen sa as dêr mooglik yn 1814 foar de wâl leinen, mar foaral út de ieu dêrfoar, al wienen se
der noch wol en waarden se ek noch wol ferhannele. It binne kofskippen.

As jo goed sjogge hat it skip op it tegel tableau noch swurden, dat op de tekening net.
Hoe wol it beide kofskippen binne oan it model en de tugage te sjen.
It iene is in binnenskip, en it oare in seeskip foar de kustfeart op
Skandinavie en Ingelân. In wat âlder type is it smakskip.
Geskikt foar de kanalen fan doe en ek foar it waad, de
Sudersee en de streamen yn Seelân. Wat plomper en stadiger
as de koffen. Koffen kamen yn alle maten foar, yn 1865 waard
der yn Suwâld noch in kofskipke fan 8 ton te keap oanbean.
Mar doe’t dêrnei de kanalen ferbetteren kamen der nije skippen,
de skûtsjes en de tsjalken.
It skip ‘Nieuwe Zorg’, dêr't Krol fan 1885 oant 1905 wol 20 kear
it tol by Lobit mei passearde, sil wol in tsjalk west hawwe, de
skippen dêr’t de Baronnen mei farden wienen al izeren skûtsjes.
In Smakskip
Yn de oarloch fan 1940 - 1945 hienen dy it noch hiel drok, nei de oarloch wie it mei de silende
frachtfarderij samar gebeurd, en ek mei de stoomskippen, dy ‘t yn it lêst fan de 19e en begjin
20e ieu swiere konkurinten west wienen, wie it samar dien.

Eibert

Burgum
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Volontaire biedt u:

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

Heeft u interesse?

info@volontaire.nl
06-12833462
www.volontaire.nl
www.facebook.com/jennyvolontaire
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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 de
camperplaats en de jachthaven van Suwâld. Voorafgaand aan de voorstelling zullen de bussen
langzaam door het dorp rijden en van alles tegenkomen.
Kaarten voor de pASsant kunnen 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. De kaartverkoop is
centraal geregeld. Het is daarom niet mogelijk kaarten te reserveren via Kom mar op!
Schema voor ‘De Passant’
Repetities
Eerste voorstelling
Reserve eerste voorstelling
Tweede voorstelling
Derde en vierde voorstelling
Reserve tweede voorstelling
Reserve vierde voorstelling
Vijfde voorstelling
Reserve vijfde voorstelling
Zesde voorstelling
Reserve derde en zesde voorstelling

April-juni
5 juli
7 juli
8 juli
9 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli

maandagavond
Avond
Avond
Avond
middag/avond
Avond
Avond
Avond
Avond
Avond
Middag/avond

‘Kom mar op!’ siket:
Nije spilers en meiwurkers
meld dy no oan!
Giest do der 100 % foar en bist motivearre om it
maksimale út dysels te heljen by it Suwâldster toaniel?
Meld dy dan no oan by stifting ‘Kom mar op!’.
Ûnderfining is net fereaske, ynset wol!
Jou dy no op troch in mailtsje nei
kommaroptoaniel@gmail.com.
www.kommarop.frl

Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.nl
Skathâlder: Sjoukje van der Kooi - Rek. nr. Rabobank NL02 RABO 0179 1887 98 - KVK. nr. 5634204
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(Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 11 juny 1986)
Dit stukje is ondertekend met Wybren.
Wybren Oppendijk was van juni 1986 tot november 1988
eindredacteur van de Mei-Inoar.
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Dorpsfeest 2016
De uitslagen van de buurtspellen en jokerpresentatie is als volgt:
1.
2.
4.
5.

Hartenacht
Mokers
Noarderein
Suderein
‘t Fjild

De uitslag van de lipdub is:
1. Mokers
2. Noarderein
3. ‘t Fjild
4. Hartenacht
5. Suderein
De Oranjevereniging

De swarte ierde
Nimt it sied ta sich
Lykas in memmeskurte har bern.
En de skepping begjint
Mei lytse woartels
Dy’t hâldfêst fine
Yn ‘e grûn.
Dêrút ûntsjit it gers
Fretten foar de kei
Dy’t op harren beurt
Iten oan ‘e minsken skinke.
En boppe it grien
Stekke de blommen harren kopkes op
Gesichtsjes yn ‘e sinne
Lytse skilderijtsjes
Foar ús minskeneag.
De kroan op dit libben
Makke troch God
Yn leafde foar de minsk
Is it blommebern,
Fleurige groeikrêft
Pronkstik yn it Fjild.
Anke-Bonny
Juny 2016
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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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Ontdek je…….?
Het spel van Suwâld

De derde puzzel van ‘Ontdek je plekje’ is afgerond.
Hierbij de antwoorden van de puzzel van april.

Ontdek je Brievenbus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geert en Annemiek Idzinga
Dick en Klara Jager
Tjibbe en Trijntje vd Veen
Jappie en Hilly Spijkstra
Jan Visser
Aldert en Grietje
Eelke en Rinkje Kooi
Ruurd en Marjan

Zuiderend 23
Aldemiede 12
Noorderend 3
Zuiderend 1
Noorderend 43
Mostermûne 18
Aldemiede 9
Noorderend 32

Klassement:
Plaats:

Naam:

1e

Fokke en Sjoukje
Bergsma
Jinny en Froukje

Ontdek je
Brievenbus?

Totaal Punten

160

160

160

160

(10 punten per goede naam / 10 punten voor het juiste adres)

De winnaars van Ontdek je Plekje zijn:
Fokke en Sjoukje

(Voorlopig?) laatste puzzel:
Na drie seizoenen stop ik met het maken van puzzels voor de dorpskrant.
De afgelopen seizoenen is er veel gepuzzeld door fanatieke dorpsbewoners.
Mochten er dorpsgenoten zijn die het stokje willen overnemen, dan kunnen die zich
melden bij een van de bestuursleden van de dorpskrant.
Ik wil iedereen bij deze bedanken voor het enthousiasme dat is getoond de afgelopen
drie jaar.
Met vriendelijke groet,
Matthé Kooi
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Vaartijden Zonnepont 2015

Van 27 mei t/m 11 september
alle dagen
10.00 - 18.00 uur
Van 12 t/m 25 september
vrijdag, zaterdag en
zondag

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
Storingen andere pont(en) doorgeven: 06 - 47571586
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10.00 - 18.00 uur

GMI B.V. publiceert investeringsplannen Suwâld
GMI B.V. (Gold Mountains Investment Group) wil fors investeren in en rondom het dorp
Suwâld. Door de verbeterde verbindingen naar het dorp zoals de aanleg van de Centrale
As en de Haak om Leeuwarden biedt het dorp volgens GMI legio mogelijkheden voor het
ontwikkelen van grootschalig toerisme.
Suwâld is een unieke oase binnen de omliggende verstedelijkte conglomeraties van Drachten,
Leeuwarden en ook Burgum. Daarbij is er het omliggende natuurschoon met onder meer de
Grote Wielen en de Alde Feanen als unieke ecologische hoofdgebieden. Tevens bieden
waterconcentraties rondom het dorp veel mogelijkheden. Te denken valt aan snelle recreatieve
en sportieve vaart en is er door de verbeterde diepgang van het Prinses Margrietkanaal
verbeterde bereikbaarheid voor luxe jachten.
GMI overweegt te investeren in een resort aan het kanaal ter hoogte van de huidige haven van
Suwâld. Een resort met een 200 kamer-hotel voldoet aan de beeldvorming. De geplande luxe
suites op de 10e verdieping bieden een vergezicht over de gehele natuurlijke omgeving. Voor
het gasten-entertainment zal tevens worden geïnvesteerd in het dorp Suwâld. GMI vind de
bouw van een nieuw outletcentrum met modezaken van de bekende merken zeer positief ter
versterking van de hotelfunctie. Een landelijke supermarktketen heeft tevens interesse getoond
bij GMI om mee te investeren in dit project. Naast de supermarkt zal er ruimte zijn voor een
zalencentrum en enkele horecagelegenheden.
Ook voor u als inwoner van Suwâld bied deze nieuwe investering perspectief. Zo kunt u
meedenken over een nieuw fietspad langs het resort of kunt u meeprofiteren van de energie
van de zonnecollectoren op het hotel. Tevens is er ruimte om mee te investeren in de
levendigheid van het dorp en bied dit project economische mogelijkheden. Vanaf juli zijn bij de
haven doorlopend informatiebijeenkomsten van GMI B.V. gepland. U kunt zich aanmelden voor
informatie of de investeringsprospectus door een mail te sturen naar GMIforGold@gmail.com.
Bovenstaande tekst is geplaatst met een knipoog door stifting Kom mar op! ter voorbereiding
van de voorstelling De pASsant in juli. Meer weten? Bestel dan kaarten voor de busreis langs
Suwâld via www.depassant.frl.
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Gezocht:
Wie wil de organisatie van de jaarlijkse reumacollecte
op zich wil nemen?
Het zou jammer dat de collecte in Suwâld gaat stoppen.
Je/U kunt contact opnemen met Albertje van der Veen, tel. 431792

Oppassen
Hallo, wij zijn Marieke en Laura Schevel (13/14 jaar oud).
Als u een keertje weg wilt en u heeft oppas nodig dan willen wij wel op uw kinderen
passen.
Bel of mail ons dan, laura-schevel@live.nl
Of bel naar: 0511-431390 (Laura)
0511-840501
(Marieke)
Groeten Laura en Marieke Schevel

De jaarlijkse collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de weken van 24 t/m
30 april en 8 t/m 14 mei, heeft in 2016 opgebracht: € 275,30.
Hiervoor zijn 9 collectanten op pad gegaan.
Enorm bedankt hiervoor!
Met het ingezamelde geld maakt Kinderhulp geluk mogelijk voor kinderen
die in Nederland in armoede opgroeien. Voor hen zijn ‘vanzelfsprekende
dingen’, zoals een dagje uit, sporten of een cadeautje op Pakjesavond vaak
niet weggelegd. Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook
kinderen die opgroeien in armoede moeten de mogelijkheid krijgen om hun
talenten te benutten en aansluiting te houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om
gewoon kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. Kinderhulp doet dit al sinds 1959 en
hoopt dit met uw steun nog lange tijd te kunnen doen.
Heeft u de collectebus gemist? U kunt Kinderhulp alsnog steunen! Sms ‘Geluk’ naar 4333. U
doneert dan eenmalig € 2,50 en komt op voor kinderen in Nederland met minder kansen.
Collectanten en gevers: hartelijk dank!
Samen maken we geluk mogelijk!

Maaike Sijbesma
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Competitie voetbal mei
7 mei:
Blija 1—Suawoude 1
3—2
Anne Veenstra 1, Frank Venema 1
Zwaagwesteinde 5—Suawoude 2
3—3
Herman Dillema 2, Thijs van Keimpema 1
Suawoude D1—Bergum/BCV comb. D3
0—0
13 mei:
Suawoude 35+—Rijperkerk 35+
Frank van Delden 2
V.V.T. 35+—Suawoude 35+
Frank van Delden 1, Jan Jielt Visser 1
Suawoude 35+—Dokkum 35+
Frank van Delden 1
14 mei:
Fean’58 5—Suawoude 2
Antoine de Vries 2, Jan Bosgraaf 1,
Klaas Rosier 1, Henner de Vries 1
Suawoude VR1—St.Annaparochie VR2
Rixt Idsardi 1, Rianne Kooi 1
SC Twijzel D1—Suawoude D1
Pieter Rozema 1
Amelandia E2—Suawoude E1
Hessel Geerligs 3, Noah Mulder 3,
Thymen Veenstra 1
Suawoude MP1—Jong Harkema MP2
Buitenpost MP3—Suawoude MP1
Suawoude MP1—SC Kootstertille MP1

2—1
1—2
1—1

0—5

2—1
3—1
4—7

0—4
2—0
2—1

21 mei:
Suawoude 2—Zwaagwesteinde 5
Thijs van Keimpema 1, Klaas Rosier 1
Suawoude D1—SC Veenwouden D2
Christiaan v/d Boon 4, Trinette Schevel 1,
1 eigen doelpunt
Suawoude E1—VC Trynwalden E3
Hessel Geerligs 6, Noah Mulder 2,
Thymen Veenstra 2, Silke Ludema 1,
Mika Stoop 1
Anjum F2—Suawoude F1
Femke Schevel 1, Milan van Vaals 1
Jong Harkema MP2—Suawoude MP1
Suawoude MP1—Buitenpost MP3
1 eigen doelpunt
SC Kootstertille MP1—Suawoude MP1
28 mei:
SC Veenwouden 4—Suawoude 2
Klaas Rosier 1
Suawoude D1—Rijperkerk D1
Sytze Boskma 2, Trinette Schevel 1
Suawoude MP1—Jong Harkema MP2
Suawoude MP1—SC Kootstertille MP1
Tom Kirchner 4

2—0
6—1

12—3

2—2
3—0
1—4
5—0

2—1
3—1
0—2
4—1

1 juni:

Suawoude F1—Boornbergum’80 F2

0—0

Tom Kirchner

Van de bestuurstafel van SV-Suawoude
 Het samenwerkingsverband met Rijperkerk is door beide secretarissen ondertekend en
opgestuurd.
Een B (O17) en C (O15) team worden opgegeven voor de beker, zodat er geen
oefenwedstrijden hoeven te worden geregeld. In de competitie spelen ze in de derde klasse.
Lay-out voor de shirts is gemaakt en hierin wordt nog een keuze gemaakt door beide
verenigingen, AH sponsort Rijperkerk, SVS zoekt nog sponsor.
 Dinsdagavond 24 mei is er een wedstrijd gespeeld tussen nieuwe leden van SVS en meer
ervaren spelers. Deze avond was een groot succes en ging nog tot zeer laat door.
 Woensdagavond 25 mei was er een kennismakingswedstrijd tussen de beide jeugd teams
van Suawoude en Rijperkerk in en georganiseerd door Rijperkerk.
De contacten waren uitermate hartelijk en iedereen kijkt uit naar volgend seizoen!
 Naar trainers en leiders wordt nog druk gezocht maar de trainingstijden liggen al wel vast.
 De D’s (O13) zijn op 26 mei kampioen geworden na een spannende wedstrijd tegen jawel,
Rijperkerk.

- 24 -

 Er is zijn nieuwe afspraken gemaakt met de Suderfinne m.b.t het gebruik van de kantine. Er
is een vast bedrag op jaarbasis afgesproken. Met ingang van volgend seizoen wordt er een
test gedaan. Het Pypke gaat zaterdags open vanaf 16.00 uur.
Op dat moment gaat de kantine beneden dicht.
Sportbestuur zal proberen om een vrijwilliger te vinden die de keuken om 16.00 uur opent.
Na 17.30 uur neemt het Pypke bestuur het over. (tijden onder voorbehoud)
 Het contract van de trainer van de dames is met een jaar verlengd.
Dit is mede mogelijk gemaakt d.m.v. een sponsoractie
 Onze webshop heeft vorig jaar een omzet
 gemaakt van € 840,-.
Dit betekent een bedrag van € 84,- voor onze club
Voor dit jaar staat de teller vooralsnog op € 37,50.
 Het gaat goed met de club van 100. Er zijn al weer twee namen toegevoegd!

Het bestuur

Topscorers 2015/2016
1
3
4
5
7
9
10
11
12
14
15
16

19

22

25

Hessel Geerligs (E1)
Henner de Vries (2)
Noah Mulder (E1)
Tom Kirchner (MP1)
Bent van Delden (F1)
Thea Spijkstra (VR1)
Willem Dirk van Vaals (35+)
Antoine de Vries (2)
Trinette Schevel (D1)
Aletta Bannink (VR1)
Rianne Kooi (VR1)
Sietse Rozema (D1)
Rixt Idsardi (VR1)
Thymen Veenstra (E1)
Klaas Rosier (2)
Niek Hofstra (F1)
Pieter Rozema (D1)
Frank van Delden (1/35+)
Femke Schevel (F1)
Milan van Vaals (F1)
Mika Stoop (E1)
Sjirk v/d Wal (F1)
Christiaan v/d Boon (D1)
Christiaan Hofstra (35+)
Bente Ludema (F1)
Grietje Visser (VR1)

Thijs van Keimpema (2)

25
25
24
22
19
19
18
18
17
14
13
12
12
11
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
5
5

28

33

37

44

5
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Mats Buikema (F1)
Silke Ludema (E1)
Sytze Boskma (D1)
Jildou Idsardi (VR1)
Oeds v/d Heide (35+)
Antje Algra (D1)
Pieter v/d Meulen (35+)
Herman Dillema (2)
Anne Veenstra (1)
Feline Stoop (F1)
Illian v/d Adel (E1)
Daniel v/d Boon (E1)
Ids Popkema (E1)
Jurre Sybesma (D1)
Jan Bosgraaf (2)
Arjan Lekkerkerker (2)
Frank Venema (1)
Lars Lenes (MP1)
Simme Ros (F1)
Noor van Diepen (E1)
Eibert Ludema (D1)
Martha Rozenga (VR1)
Henk v/d Heide (35+)
Ale Wietse Mulder (35+)
Jan Jielt Visser (35+)
Sieberen Bakker (2)

4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Simon Gielstra (2)
Dickie v/d Veen (2)
Arjen Visser (2)
Arnold Gielstra (1)

1
1
1
1

Oorlogsbelevenissen, opgetekend door Jan Spapens (1901-1982)
Wat er aan voorafging :
De familie Spapens moest vanuit Venlo, op last van de Duitsers, evacueren. Eind
januari 1945 komen ze aan in Leeuwarden. Hr. Jan Spapens wordt opgenomen in het
ziekenhuis en de rest van zijn gezin (vrouw en 7 kinderen), en vele anderen, komen in
Suawoude terecht.
Uit het dagboek :
6 Februari: ik krijg het bericht dat onze kleine lieveling Irene, plotseling van ons is
heengegaan. Ons vredeskindje1 heeft haar leven moeten geven, het is een zwaren
slag die ons treft. Voor bommen en granaten, honger en kou hebben we haar kunnen
beschermen, 8 dagen is zij op de plaats van bestemming en gaat plotseling van ons
heen. Het is haast niet te begrijpen, Ireentje, Vredeskindje, indien wij den vrede mogen
beleven zal het zonder jou zijn. Vredeskindje, gij die thans geniet van den waren vrede
bij O.L. Heer, gedenk ons en wees onze voorspraak, we roepen U een tot weerziens
toe. Het is voor mij in het ziekenhuis niet meer uit te houden en ’s avonds word ik door
Adri uit het ziekenhuis opgehaald om me bij mijn dierbaren te voegen.
9 Februari: vrijdagmorgen 10.00 uur wordt onze lieveling grafwaarts gedragen. Het is
in dit Protestantsche land een historisch oogenblik. Een R.K. Priester vergezeld door
Adri en Tony, komt ons kindje afhalen om het naar een gebouw te brengen waar een
Engelen Mis zal worden opgedragen. Op dezelfde plaats, waar bij aankomst te
Suawoude ons kindje is bewonderd en vertroeteld, staat nu haar stoffelijk overschot.
Toen een verwarmd lokaal, nu een koud en kaal vertrek, waar straks voor den eerste
maal na misschien honderden jaren den Eucharisticus Koning zal tegenwoordig zijn.
Om ongeveer 11.00 uur wordt onze lieveling, waar we allemaal zoo veel van hielden,
aan den schoot der aarde toe vertrouwd. Zij ligt nu hier in dit koude land te wachten tot
wij haar terug brengen naar ons warmere zuiden, waar we haar in een passender
omgeving den dag der opstanding laten afwachten.
Het is een droevige plechtigheid geweest welke plaats vond onder groote
belangstelling van evacuees en dorpsgenoten.
11 Februari: door een geevacueerde Pater Dominicaan uit Venlo wordt weer een H.
Mis gelezen. Dezen Pater zal de geestelijke verzorging van ons op zich nemen. We
kunnen voortaan geregeld elke week de H. Mis bijwonen.2
28 Februari: een plechtige H. Mis bijgewoond, we hebben namelijk een zingende Mis
gehad. Ferry, een Haagsche vluchteling, zong het prachtige lied Panis Angelicus.
1 April: vandaag heeft de R.K. bevolking van Suawoude, dat zijn wij evacuees, haar
Paaschplicht3 vervuld. Terwijl wij ons Heer ontvingen, zong Ferry weer het prachtige
Panis Angelicus.
2 April: Goeden Vrijdag4 des namiddags 17.00 uur hebben wij een plechtigheid met
preek bijgewoond. Paaschdag hebben we geen gelegenheid om een Godsdienstoefening bij te wonen.
Tweede Paaschdag hebben wij onze kerk5 versierd met boterbloemen. Om 8.00 uur
wonen we een plechtige H. Mis bij waaronder Ferry het Avé Maria en het Panis
Angelicus zingt.
9 april: we horen weer schieten, het front schijnt weer naderbij te komen.
10 April: de Engelsche frontvliegers zijn zeer actief, geheel den dag zijn er in de lucht
om de omgeving van Leeuwarden te verkennen, verschillende salvo’s vuren ze af. Op
den Rijksweg Groningen-Leeuwarden wordt een munitie-auto in brand geschoten.
12 April: Engelsche vliegers beschieten schepen in de vaart.
1

Het Griekse woord Irene betekent vrede.
In een schoollokaal
3
In de Paastijd biechten en te communie gaan; dit gebeurde al op donderdag.
4
Goede Vrijdag: twee dagen vóór Pasen
5
Het al genoemde schoollokaal
2
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13 April: we horen geheel den dag ontploffingen.
14 April: de brug over de Vaart, aan den weg Garyp-Wartena, wordt door de
Duitschers opgeblazen. Des middags zien we 5 Duitsche soldaten, ze roven nog een
paar fietsen, waaronder die van Hans van der Donk. Rovende en plunderende
vertrekken ze, de schoften.
Des avonds horen we dat de Canadese soldaten in Bergum zijn. De N.B.S. van
Suawoude brengen een Duitsche soldaat op, die hier nog op een schip vertoefde. We
horen ook het tankgeschut en ’s nachts zien we boven Leeuwarden een rode gloed en
horen schieten.
15 April: om 8.00 uur de H. Mis bijgewoond, na afloop zien we een Duitsche soldaat
wegvoeren, het is de laatste die we hier zien, practisch zijn we hier vrij, hoewel het nog
niet officieel is.
We juichen dat we eindelijk na 5 lange jaren, van het moffengespuis, het uitschot van
Europa, de bloedhonden en de beulen van ons volk, het vuil van de wereld, verlost zijn.
Duur hebben we onze vrijheid moeten betalen, men ontnam ons een schat van een
kindje6 een lieveling die wij niet makkelijk zullen vergeten.
Des namiddags gaan we naar Bergum om onze bevrijders te begroeten, heel het dorp
is in een vlaggenzee veranderd en er is een drukte van jewelste. We zijn erg gelukkig
dat het zover is, na al de doorgestane ellende kunnen wij weer vrij adem halen, we
leven weer in ons Nederland.
16 April: het is feest in Suawoude. Geheel het dorp vlagt en ieder draagt oranje, des
middags gaan we allen met de Harmonie naar Zwartewegsend. We hebben met een
Canadees staan praten, geheel het Noorden zou bevrijd zijn. Men hoort nog wel wat
gerommel, men denkt aan den Afsluitdijk. De bevolking hier is er genadig afgekomen,
ook Leeuwarden is zonder slag of stoot genomen.
19 April: er verschijnt een legerauto met 2 soldaten, ’t blijkt dat ze eieren komen
ophalen. We roken vandaag de eerste Engelsche sigaretten.
20 April: ’s avonds gezellig met 2 Canadesche samen geweest in het kwartier van
Adri. We roken sigaretten en de vrouwen krijgen bonbons.
4 Mei: er heeft een belangrijke gebeurtenis plaats in onze tijdelijke woonplaats. De
Hatchyké-Brothers, dit zijn Theus en Maarten Hemminga uit Schiedam, Harry Bakker,
Hans en Ferry van der Donk, uit Den Haag, geven een gezelligen avond, de baten zijn
voor de nabestaanden der illegale strijders. Het is voor de jongens een groot succes
geworden.
5 Mei: het gehele dorp is in vlaggentooi, men vertelt dat geheel Nederland vrij is. ’s
Avonds wordt de Fuhrer verbrand.
7 Mei: het Duitsche leger capituleert en Europa is van een vijand verlost zooals den
wereld er nog nooit een gekend heeft.7
17 Mei: Suawoude viert het bevrijdingsfeest. Des middags heeft er een grote optocht
plaats.
20 Mei: we zien een transport krijgsgevangen soldaten, ze worden per schip vervoerd,
richting Leeuwarden, er zijn ook enkele Grünen bij, deze bloedhonden zullen misschien
wel tot andere gedachten komen.
30 Mei: we krijgen te horen, dat we op Maandag 4 Juni zullen réevacueren, dus we
gaan naar huis, naar ons heerlijk zuiden. Eindelijk zullen we dan ook werkelijk vrij zijn.
6

* 1 juni 1944
8 mei word ik negen jaar: als cadeau krijg ik van de familie Pel een clown met een parasol waar ringen
overheen moeten worden gegooid. Dit is een van de weinige stukken speelgoed uit mijn kinderjaren die
ik nog bezit (opmerking van zoon Wim, tijdelijk wonend bij fam. Pel).
7
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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

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

Juny
18.
22.
23.
27.
30.

Himmeldei Suderfinne
Gearkomste Feestkommisje en Oranjeferieningbestjoer
Muzykferiening
Gearkomste Tsjerkerie
Muzykferiening

Juli:
12..

Slútjûn groep 8 K.B.S. Dûbel-Ien

Septimber:
1.
5.
7.
8.
14.
15.

Muzykferiening / Sport
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport

Foar reservearing kinne jo contact opnimme mei:
Activiteiten:
Feestjes:

saskiatuinstra@chello.nl
Sjoerdsjestuiver@hotmail.com
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of til: 431615
of til: 431557

