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Draadjes.
Terwijl ik dit schrijf is het nog steeds prachtig
nazomerweer. Warm en zonnig. Dat is mooi
meegenomen, ondanks dat wij alweer midden in het
werkzame leven zitten.
Toch is het zichtbaar dat we richting herfst gaan:
vanuit mijn werkkamer zie ik schitterende zilveren
draden vanaf de bomen de ruimte in zweven. En de
beestjes die deze kunstwerkjes hebben gemaakt,
duiken ook ineens in groten getale op rondom huis
en op het hiem.
Draden staan voor verbinding. En de werkgroep
‘Sneller Internet’ is daar heel hard mee bezig. Maar
ook de uitnodiging voor een weekend in Neu Kaliss
gaat over verbinding; tussen mensen. In vroeger
tijden zorgde It Beurtskip voor vervoer en verbinding;
zowel goederen als personen werden door schepen
heen en weer gebracht.
De zonnepont verbindt Suwâld nog tot 25 september
met de overkant.
De teams in de gemeente werken dichtbij de
mensen. Welk team wat doet vindt u ook in deze Mei
Inoar.
Draden zijn ook het materiaal waaruit een kleed
geweven kan worden. Onze toneelploeg Kom mar
Op is bezig met een nieuw stuk onder leiding van
een nieuwe regisseuse. Dat belooft weer een mooi
kunststuk te worden!
U ziet het: de redactie heeft vol enthousiasme de
draad weer op gepakt. Aan u de taak om de draad
niet kwijt te raken en de activiteiten in het dorp niet
alleen te volgen, maar misschien ook wel mee te
weven.
Veel leesplezier gewenst!
Anke-Bonny

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 13 oktober 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

Glasvezel
In eerste instantie is er voor gekozen om
vanuit de bevolking initiatief(werk)groepen op
te richten om van daaruit de glasvezelaanleg
te regelen. Dit bleek achteraf niet goed genoeg
te werken. Er wordt nu gekozen voor een
werkwijze waarbij de provincie de leidende rol
zal hebben. De verschillende
glasvezelprojecten zullen opgedeeld worden op gemeentelijk niveau, waarbij er door de
provincie samengewerkt wordt met de gemeentes. De glasvezelaanleg is voor de zgn. witte
aansluitingen (adressen waar geen coax en glasvezel is en de snelheid lager is dan 30
mbit/sec). Vanuit de gemeente wordt er contact gezocht met de dorpsbelangen met o.a. de
vraag of er ook al initiatieven lopen bij de dorpen.
Lopende initiatieven die al in de aanbesteding/uitvoeringsfase zitten, gaan gewoon door. Ook
een enkel initiatiefgroep met een goed businessplan kan doorgaan. De bedoeling is om open
netwerken aan te leggen waar meerdere providers op kunnen zitten om er voor te zorgen dat
er meer keuzemogelijkheden zijn voor gebruikers. Door de concurrentie op glasvezelkabel is
een lagere prijs voor de abonnementen van tv/telefoon/internet mogelijk. Er wordt een
gemeentelijke aanbesteding georganiseerd door provincie waar meerdere marktpartijen aan
mee kunnen doen.
In december is dan als alles goed gaat duidelijk welke marktpartijen het glasvezel aan gaan
leggen en wat de tarieven/aanbod/providers dan zullen zijn. Dan volgt een reclame/leden
wervingsperiode. Bij een deelnamepercentage van 60% of meer gaat het project door. Mensen
die in 1e instantie niet meedoen, kunnen later alsnog worden aangesloten. Mensen die later
worden aangesloten moeten naar alle waarschijnlijkheid dan wel extra aansluitkosten gaan
betalen. Het aanmelden blijft dus belangrijk, aanmelden kan op de site http://friesland.opglas.nl.
Waar ik blij om ben is dat er nu eindelijk schot in de zaak zit en dat we
hopelijk tussen nu en 3 jaar een glasvezelaansluiting hebben!!
Namens de werkgroep 'Sneller Internet'.

Auke Cnossen
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FERHÚZE:

Anne en Gretha Wedzinga fan De Warren 7 10 nei Talmasingel 33.
Bij dizzen betankje sy foar alle lidmaatskippen en donaasjes.

Bedankje
It gemis sil der bliuwe, mar de waarme belangstelling en it meilibjen dat wy krigen hawwe nei it
ferstjerren fan myn leave man, heit, pake en oerpake Kees Bakker hat ús tige goed dien.
Marie Bakker, bern en bernsbern.

UITWISSELINGSWEEKEND 2016
Het uitwisselingsweekend dat gepland stond in juni is uitgesteld.
Onze partnergemeente nodigt de Suwâldsters opnieuw uit om een bezoek
aan hen te brengen op 7, 8 en 9 oktober 2016.
Van vele dorpsbewoners die al eens eerder zijn meegegaan horen wij dat dit een unieke
ervaring is. Deze ervaring willen wij ook graag met u delen. Opgeven kan bij Tietje Wouda:
(0511)-432624
In dit weekend is het de laatste keer dat Constanze bij deze
uitwisseling als pastorin aanwezig zal zijn. Zij gaat met pensioen.
De laatste kerkdienst van Constanze in Neu Kaliss is op zondag
8 januari 2017. De gemeente van Neu Kaliss zouden het zeer op prijs
stellen als er een delegatie van Suwâld hierbij aanwezig zou kunnen
zijn. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
De Oost – Europagroep.
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It Beurtskip
Hast alle plakken yn Fryslân hienen, al hast sûnt minske heugenis, ien of mear beurtskippen
foar de ferbining mei de stêd as merkplak. Dit wienen geregelde ferbinings, mei in fergunning
en in fêst lisplak yn de stêd. Hja ferfierden minsken, mar ek fracht en fee, bûter en tsiis foar de
boeren, en brochten dat oan de waach en op de merk.
Hja dienen ek boadskippen foar de minsken yn it doarp, foar fêste klanten lykas de bakker, de
slachter, de skuonmakker, de winkelman, dy’t har foarrieden wêr oanfuld hawwe moasten. Mar
ek gewoane minsken dy ‘t wat te missen hienen, (ljipaaien yn ’e aaisikerstiid byg.) of dy ‘t wat
nedich hienen dat yn it doarp net te krijen wie, koenen dat by de skipper bestelle, en dy soarge
dan dat it der kaam.
Bûtenlanders wienen faaks tige te sprekken oer dizze foarm fan geregeld reizigers en fracht
ferfier. Jo kamen maklik, noflik en reedlik fluch en goedkeap te plak.
In beurtskipper hie in fertrouwens posysje,
mar waard ek beskerme troch syn gilde tsjin
ûnearlike konkurinsje. Yn lytse doarpkes
hienen hja it ryk hast allinne. Yn Suwâld
net, want alle beurtskippers koenen dêr
oanlizze en reizigers en fracht oannimme.
Sa as skipper van Dyk fan Rottefalle yn
dizze advertinsje sjen lit, koenen de
Suwâldsters tongersdeis mei him nei
Ljouwert. Hy wie net de ienige. Der farden
beurtskippen foarby fan Burgum,
Noardermar, Sumar, Eastermar, Jistrum,
Droegeham, Twizel, Bûtenpost, Stiensgea,
Strobos en Garyp. En doe’t ik jong wie en
Suwâld al net in beurtskip mear hie, farden
der fan út Garyp noch twa beurtskippen,
dy’t ek yn Suwâld oanleinen, op de
Suderein, en as it fee op it fjild wie, ek wol
by Wester by de Lune.
De Beurtskippers
De earste skippers dy ’t yn Suwâld neamd wurde binne Jelte en Sybe Pieters, en Atse
Sjoerds. Hja hellen yn 1620 dumny Laurentii mei syn húshâlding en fee nei Suwâld en barden
foar dy ferfarring 61 stoerren. Jelte Pieters wie de biezemmakker en wenne yn it oersettershûs.
Sybe wie in jongere broer, ek biezemmakker, en nei Jelte syn ferstjerren fâld oer dy syn bern.
Atse Sjoerds kaam wol fan Suwâld, mar wie letter boer yn Tytsjerk.
Yn 1630 kamen Haring Rypkes en Baukje Bonnes nei Suwâld, dy wienen skippers en frij
seker beurtskippers. En dat jilt ek foar har opfolgers, Bonne Harings en dy syn soan Haring
Bonnes, al wurdt dy ek feanbaas neamd. Hy wenne yn hûs nr 10 tsjinoer de iepenbiere
skoalle. En dêr waard hy opfolge troch Wibe Wouters, in soan fan Wouter Wibes út it
oersettershûs. Wibe wie troud mei Antsje Rypkes, it bleau dus yn de famylje. Hja kamen dêr te
wenjen yn 1761 en ferkochten yn 1763 in pôle lân oan de skipfeart oan Tryntsje Bouwes, dy’t
der in hûs op sette liet, doe nr 32 no buorren 20. Hja hie dêr mooglik in winkel.
Wibe stoar yn 1787 en syn widdo naam doe Klaas Hindriks (Allema) yn tsjinst, wierskynlik as
beurtskipper. Dat wie hy yn elk gefal doe’t hy yn 1797 it hûs oan de skipfeart kocht fan Jitske
Wierds, dy ‘t it erfd hie fan Tryntsje Bouwes. Neitiid wie dat it hûs fan de beurtskipper. Klaas
stoar yn 1821 en waard opfolge troch syn soan Alle, dy ’t neist beurtskipper ek fiskkeapman
wie. Alle stoar hiel jong yn 1839, syn widdo troude yn 1844 mei Rykle Durks van der Veen in
widdener út Tytsjerk, en neitiid wie die beurtskipper en timmerman.
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Yn 1859 skreau Rykle oan it gemeente
bestjoer dat de timmerfeint Sybe Jans
van Huizen, mei yngong fan 1 maaie
1859 syn taak as beurtskipper
oernimme soe. Yn 1860 klage van
Huizen by de gemeente oer de
ûnearlike konkurinsje fan klandestine
beurtskippers út Garyp en yn '61 frege
hy tastimming om by ’t winter op
tongersdeitemiddei al nei Ljouwert
farre te meien yn it plak fan freed te
moarns betiid. Yn 1866 ferkocht van
Huizen hûs en skip oan in boer,
Marten Kooi. Dy hie blykber syn nocht
fan it buorkjen en besocht it as
beurtskipper. Hy kocht it hûs en it skip.
Sybe en Hiltsje hienen it hûs sa
ferboud dat it twa wenningen wienen
en Marten en Grytsje hienen in flinke húshâlding dat dy koenen de romte wol brûke. Hja
wennen dêr oant 1877, doe ferkochten hja hûs en skip foar ƒ1500 oan Roel Gabes Roolvink
dy hâlde it dêr as beurtskipper en keapman út oant 1905, of
mooglik oant 1908. Doe besocht hy it skip en de beurt te
ferkeapjen, dat like yn desember 1905 te slagjen, der stie in
advertinsje yn de krante dat hy it feerskip ferkocht hie, mar oer
de J. v.d Woude dy't him yn de advertinsje oanpriizge as
opfolger heart men neat wer. Yn 1908 waard Roolvink noch
ienkear oantsjut as ‘beurtschipper en koopman’, by it opnij
opmjitten fan syn hiem, neidat hy der in skuorre by bouwe litten
hie. Mar yn maaie fan dat jier wie hy by it houlik fan syn soan
Durk al ‘winkelier’ en yn 1917 feehâlder. Yn de adreslist fan
Suwâld fan 1928 stiet Wytse de Boer as beurtskipper. Mooglik
is it Roolvink dochs slagge de beurt oer te dragen en wie
Wytse de Boer de lêste beurtskipper.

‘De Rot’ fan Rottefalle
It Beurtskip
It kofskipke út de advertinsje, dêr’t Van Huizen mei farde hat der grif útsjoen as de Rot út
Rottefalle. Dat is in beurtskipke út dy tiid. Kofskipkes hienen in rûne foarsteven lykas in skûtsje,
dat joech wat mear romte op it foardek.
Neffens oerlevering hie Roolvink in snikke.
Dy binne wat smeller en hawwe in punter
steven, wat mear tuech en bettere syl
eigenskippen. Der farden in protte snikken
as beurtskippen. En it binne prachtige
skipkes om om te bouwen ta plesierskip, sa
as Rintsje Ritsma dien hat.
Mar, it hat west, de tiden feroaren hurd.
Fabriken hienen de suvel oernaam. Wegen
makken it ridend ferkear makliker. Weinen
en auto’s namen de fracht oer en koenen
fan doar ta doar.

De Snikke fan Rintsje Ritsma

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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Jeugdteams, dorpenteams en regioteams in de gemeente,
hoe zit dat allemaal?
Jeugdteam
Bij de Jeugdteams van Tytsjerksteradiel kunt u terecht met al uw vragen
over opvoeden en opgroeien. De gezinswerkers van deze teams
ondersteunen kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en hun
ouders/opvoeders als er vragen of problemen zijn.
Vragen
Ouders en opvoeders kunnen diverse (hulp)vragen hebben. Heeft mijn kind ADHD? Welke
zorg past bij mijn kind? Is mijn kind dyslectisch? Waarom is mijn kind zo angstig? Mijn kind eet
slecht, wat kan ik doen? Waarom is mijn kind altijd zo boos? Ontwikkelt mijn kind zich wel
goed? Met al dit soort vragen kunt u bij de Jeugdteams terecht.
Professionals
In de Jeugdteams werken professionals met veel ervaring en kennis. Ze werken dichtbij u in de
dorpen. Ze geven advies en kunnen uw vragen beantwoorden. Dit kan indien gewenst
anoniem. Als u contact opneemt met het Jeugdteam, maakt één van de medewerkers een
afspraak met u om langs te komen. Samen gaat u op zoek naar een oplossing voor uw situatie.

Dorpenteam
Het Dorpenteam is er voor volwassenen in de gemeente die een oplossing
zoeken voor hun problemen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het
gebied van wonen, gezondheid, huishouden, financiën, omgaan met jezelf
en anderen en/of daginvulling.
Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Een medewerker maakt een afspraak
met u en komt bij u langs. Tijdens het gesprek wordt uw (hulp)vraag besproken. Samen gaan
we op zoek naar een oplossing die bij u past, zodat u zelf of met ondersteuning weer verder
kunt.
Het Dorpenteam is bereikbaar via onderstaande contactgegevens. Wilt u op de hoogte blijven
van ons werk, volg ons dan via www.facebook.com/dorpenteamtdiel
Tichtby Elkoar
Wilt u meer informatie over de Jeugdteams en Dorpenteams in Tytsjerksteradiel? Kijkt u dan
eens op de site tichtbyelkoar.nl. Op deze site kunt u alle vragen en antwoorden vinden over
zorg, werk en jeugd.

Regioteam KEaRN
Wij werken in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in de dorpen: dichtbij u. Wij
gaan ‘eropaf’ met onze caravan en mobiele huiskamer, maar bezoeken ook
vergaderingen van plaatselijke belangen. Zo weten wij wat er speelt en
kunnen wij samen met u werken aan een betrokken en actieve samenleving
waarin inwoners zich met elkaar verbonden voelen, en gehoord en gezien
worden. Wij nemen u niets uit handen wat u en uw omgeving zelf kunnen
regelen, organiseren en uitvoeren, maar ondersteunen u en uw initiatieven daar waar dat nodig
is. Wij bieden hulp en advies en motiveren bewoners om hun talenten in te zetten en verder te
ontwikkelen. Wij zijn er voor zeer diverse vragen van uw vereniging, club of dorp.
Binnen KEaRN zijn verschillende expertises vertegenwoordigd zoals jeugd- en jongerenwerk,
vrijwilligerswerk (Vrijwilligerscentrale), opbouwwerk (werken in buurten en dorpen) en
mantelzorgondersteuning (Steunpunt Mantelzorg). Thema’s waar we dit jaar extra aandacht
aan besteden zijn armoede, eenzaamheid, jeugd & jongeren en zelf- en samenredzaamheid.
Contactpersonen voor Suwâld
Jeugdteam
Dorpenteam
Ymkje Kuperus
Filip Zijlstra
YKuperus@jeugdteamtd.nl
fzijlstra@dorpenteamtdiel.nl
06-32227144
0511-460833
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Regioteam Kearn
Alie Klompmaker
alie.klompmaker@kearn.nl
06-10287157
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Friese Dorpentop: 1000 Friezen in gesprek over toekomst Friesland
Op zaterdag 5 november vindt de eerste Friese Dorpentop plaats, een burgertop waar 1000
Friezen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van het Friese platteland. De Dorpentop
is geïnspireerd op de G1000-formule voor burgertoppen zoals die o.a. in Amersfoort,
Groningen, Uden en Amsterdam. Dé Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede
burgertop.
Een burgertop is een evenement waarbij een grote groep mensen (meestal uit een stad, dorp
of gemeente) wordt uitgenodigd om op één dag bijeen te komen om hun mening te geven en
met elkaar in gesprek te gaan over thema’s in de eigen gemeenschap. Zij bepalen aan het
einde van de dag ook wat er met de uitkomsten gebeurt.
Nieuwe democratie
Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen
al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat
dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren
met een nieuwe democratie.
De uitkomsten van de dorpentop kan burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze
samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de
inwoners belangrijk vinden.
Loting
Achthonderd deelnemers worden geloot uit de Basisregistratie Personen van de Friese
gemeenten. Om deze deelnemers te werven, worden in september tienduizend
uitnodigingsbrieven verstuurd naar rato van het aantal plattelandsbewoners per gemeente. Wie
een brief heeft gekregen, kan zich aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.nl. De
overige tweehonderd deelnemers worden geselecteerd uit ondernemers, ambtenaren en
actieve burgers.

Vaartijden Zonnepont 2016
Van 12 t/m 25 september
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
Storingen andere pont(en) doorgeven: 06 - 47571586
- 15 -
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Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen
genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds.
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS te
genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar
nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar
2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb je ongeveer 10
uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel
aan. Samen maken we ons sterk tegen MS!


Wolkom by de Afûk
Cursus Fries
Bent u in Fryslân komen wonen en wilt u de taal verstaan? Of zou u voor uw werk graag Fries
kunnen spreken? In september start het seizoen met groepscursussen in o.a. Ljouwert, It
Hearrenfean, Drachten en Snits.

Kursus Frysk
Binne jo Frysktalich en wolle jo de taal skriuwen leare? It kin
ek wêze dat jo op syk binne nei ferdjipping yn de taalskiednis
en kultuer. Mei it nije taalaventoer Taalreis troch Europa leare
jo online Frysk skriuwen.
Geen tijd voor een groepscursus, dan is de cursus Zelfstudie
Fries met eduFrysk een prima alternatief. EduFrysk is het
online leerplatform voor de Friese taal. U vindt er lesmateriaal
van de cursus en daarnaast duizenden teksten, liedjes,
video’s, interactieve oefeningen en educatieve games. Een
cursus Fries is tenslotte voor iedereen.
Bestel gratis onze brochure en meld u aan voor een cursus
Fries. Of kijk voor alle cursussen, data en locaties op:
www.afuk.frl.
Kom ook eens langs bij de Afûk boek- en kadowinkel aan de
Bûterhoeke 3 in Ljouwert. Jo binne fan herte wolkom!

Mear ynformaasje:
Lineke Kuiper
kursusorganisaasje
tel. 058-234 30 79
e-mail: l.kuiper@afuk.nl
kursus.afuk.nl

Afûk
Postbus 53
8900 AB Ljouwert
Afûk boek- en kadowinkel
Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert
tel. 058-234 30 70
ynfo@afuk.nl / afuk.frl
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De Afûk organisearret kursussen
Frysk, is útjouwer fan Fryske boeken
en learmiddels en jout ynformaasje
en advys oer it brûken fan de taal
oan oerheden, bedriuwen, ynstellings
en partikulieren.

Gevraagd!

Te koop aangeboden:

We zijn op CBS Dûbel-Ien op zoek naar iemand die
tegen vergoeding de nieuwe klusjesman/tuinman
c.q. vrouw wil worden op onze school. Heeft u
belangstelling, of weet u iemand die hiervoor
belangstelling zou kunnen hebben, dan horen we dit
graag!
U kunt zich hiervoor wenden tot
Henny Schievink, maar natuurlijk
bent u ook op school van harte
welkom voor meer informatie!

Vijver met vijvervissen
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Anne en Gretha Wedzinga,
De Warren 7, Suwâld
Telefoon: 432041

Nije regisseur Kom mar op!
De Uitmarkt is de start fan it kulturele seizoen en dernei is ek Kom mar op! wer mei de
repetysjes úteinset. Dit jier is Nynke Talsma de nije regisseur fan it winterstik. Jimme kinne
Nynke allegearre al as spiler fan Kom mar op! Sa is se yn it ôfrûne seizoen noch ynfallen foar
de blessearre Petra. Nynke is it lêste skoft mear dwaande mei har regisseurskarrière as mei
har spilerskarrière. Se is yn 2014 ôfstudearre oan de regisseursoplieding fan Keunstwurk. Dit
wie mei in jûnfoljend stik by it selskip fan Nyegea. Dernei is Nynke noch in jier by Nyegea as
regisseur bleaun. Ferline jier hie Nynke in sabattical yn ferbân mei oare drokte, mar se sjocht
no út nei de útdaging by Kom mar op!

De Foksejacht
Dit jier spilet ‘Kom mar op!’ it blijspul De Foksejacht skreaun troch de ferneamde Belgyske
skriuwer Hugo Claus en yn it Frysk oerset troch Jikke de Haan. De Foksejacht is basearre op it
stik Volpone fan Benjamin Johnson, in klassiker út it jier 1605.
De Foksejacht is in meedogenloze satire weryn it draait om hebsucht en lust. Volpone, in
stienrike keapman fan Turkse komôf, ferfeelt him sa dat hy yn Venetië rûngean lit dat er slim
siik is en dertroch net lang mear te libjen hat. Fage freonen ha der in soad, in hiel soad, foar
oer om yn it testamint fan de stienrike stjerrende terjochte te kommen. Letter mear oer hoe at
dit ferhaal fierder giet... It is in prachtich stik en wy ha no al in soad wille op de repetysjes!

Útfierings Foksejacht
Datum

Tiid

Opmerking

Freed

03 febrewaris

20 oere

Première

Freed

10 febrewaris

20 oere

Jûnsfoarstelling

Snein

12 febrewaris

15 oere

Matineefoarstelling

Freed

17 febrewaris

20 oere

Jûnsfoarstelling

Saterje 18 febrewaris

20 oere

Jûnsfoarstelling

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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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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Project De pASsant
Suwâld was afgelopen juli onderdeel van het project ‘De pASsant’ ter gelegenheid van de
opening van de Centrale As. Dit hebben we geweten. Zelfs de bestrating van onze eigen
Centrale As, het Noorderend, moest worden uitgesteld voor de komst van de bussen vol met
publiek. Meer dan 1.000 mensen hebben de voorstelling bezocht en volgens de vele reacties
die we hebben ontvangen viel het stuk erg in de smaak! Het was dan ook nogal wat: Suwâld
ten prooi gevallen aan projectontwikkelaars. Ons dorp zou compleet plaatsmaken voor een
resort gefinanciert door het vage bedrijf GMI (Gold Mountain Investment group). De
projectontwikkelaars waren de geinteresseerde investeerders al aan het opwarmen in de bus.
Onderweg was er al enig spoor van protest door protestposters achter de ramen en enkele
gerecyclede ‘nieuwjaarsborden’ aan de bomen. Aangekomen bij het terrein van de jachthaven
en zonnepont werden de investeerders verrast met een heerlijk kopje koffie met cake
uitstekend verzorgd door de
Suderfinne. Daarna kwam het
soms regenachtige vervolg van de
presentatie van GMI op de
camperplaats. Door protesterende
Suwâldster jongeren werden de
snode plannen van GMI verstoord
en samen met de motorclub
tegengehouden. Behoudens
enkele gasten op de camperplaats
en fietstoeristen op de zonnepont
verwachten we nu geen
toeristenmassa’s en grootschalige
investeringen in hotels en resorts.
Suwâld blijft Suwâld!
We willen iedereen van harte bedanken voor de medewerking en voor de enthousiaste
reacties.

Kom mar op! - Jong
Dit winterseizoen is Kom mar op! van plan te starten met Kom mar op! – Jong: jongerentoneel
in Suwâld!
Door onder andere het enthousiasme bij de pASsant lijkt het ons erg leuk om binnenkort te
starten met wekelijkse lessen. Wij willen de lessen / repetities voor jongeren aanbieden tegen
een gunstig tarief en natuurlijk in
Suwâld. De lessen zijn onder
begeleiding van een professionele
theatermaker zodat je steeds beter
wordt in het spelen van toneel.
Het seizoen wordt afgesloten met
een leuke voorstelling.
Natuurlijk is voldoende belangstelling belangrijk om deze lessen
door te laten gaan, geef je daarom
snel op met een mail naar Kom
mar op!
Heb je vragen, neem dan contact
met ons op!
mail: info@kommarop.nl
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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- 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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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 terecht in Suawoude, bij onze ouders. Enkele kinderen komen bij fam. Pel in huis.
Begin februari overlijdt het jongste kind van de familie. Ze maken de bevrijding mee in
Suawoude. Daarna hopen ze zo snel mogelijk weer terug te kunnen naar Venlo, maar dat loopt
anders...............

Uit het dagboek :
30 Mei: we krijgen te horen, dat we op maandag 4 Juni zullen ré-evacueren, dus we gaan naar
huis, naar ons heerlijk zuiden. Eindelijk zullen we dan ook werkelijk vrij zijn.
4 Juni: van ons vertrek is niets gekomen, moedeloos1 en vol wrok wandelen we door het dorp.
Het leven heeft geen waarde voor ons zo lang we hier moeten blijven. Zelf staan we
machteloos, we moeten maar afwachten wat anderen met ons van plan zijn.
6 Juni: ik moet op het evacuatie-bureau te Bergum verschijnen, een klein sprankje hoop voor
vertrek hebben we. Te Bergum aangekomen blijkt het om geld te doen zijn. Ik moet namelijk
fl. 600,= betalen voor evacuatie-kosten.2
8 Juni: we krijgen mondeling bericht van de dominee, dat we zondag 10 Juni kunnen
vertrekken.
9 Juni: we krijgen officieel bericht. We zijn erg blij, kunnen het haast niet geloven en denken
telkens dat er nog wat tusschen zal komen. Des avonds gaan we overal afscheid nemen. Na
den ganschen nacht wakker te hebben gelegen is het eindelijk zondagmorgen 5.00 uur. We
maken ons reisvaardig want om 7.00 uur zullen we door den kwartiergever van zoon Adri naar
Bergum worden gebracht.
Daar aangekomen is het een hele drukte. Eindelijk wordt ook ons een wagen aangewezen, de
bagage wordt ingeladen, daarna stappen we zelf in de auto en om 9.06 uur verlaten we
Bergum. De grote reis naar huis is begonnen, de chauffeur houdt er een flink tempo in. De
wegen zijn slecht, we worden door elkaar geschud, maar vol goeden moed wordt alles
doorstaan. Onderweg is nog niet veel te zien. Deventer is de eerste plaats waar we zien dat er
oorlog is geweest. Zutphen is zwaarder getroffen, doch Arnhem is verschrikkelijk. Nijmegen is
ook erg maar dat is al langer geleden gebeurd. De dorpen welke we volgen dragen allen de
kentekenen van den oorlog. Eindelijk komen we op Limburgsche bodem, het Limburgsche
Volkslied wordt gezongen, we krijgen warme koffie met biscuits en weer verder gaat de reis.
We rijden door het geteisterde gebied, puinhopen, en nog eens puinhopen. Kapot geschoten
huizen, het gehele Noord Limburgsche land is een puinhoop. We naderen bekende streken.
Velden wordt gepasseerd en steeds maar ziet men puin. Dan naderen we Genooi en eindelijk
om 16.30 uur de stad.
Bij de H. Hartkerk moeten we uitstappen, dit bleek later een misverstand te zijn. Padvinders en
verkenners zorgen voor onze bagage en nu door het ons dierbaar geworden Venlo naar huis.
Ongeveer 18.00 uur zijn we in de Waldeck Pyrmontstraat. De buren komen aangelopen en we
worden hartelijk welkom toegeroepen, bloemen worden aangebracht.
De familie Jacobs3 heeft voor koffie en koekjes gezorgd, oude bekenden komen praten, enfin
we zijn thuis. Het leed is geleden, ons huis hebben we in goeden staat aangetroffen, op een
kleinigheid na is alles nog aanwezig.
Alleen dat eene hebben we niet meer. Ons lief klein vredeskindje Ireentje!
(einde dagboek)

1

Er is even sprake geweest van een huisje aan het eind van het dorp, dat wij misschien zouden kunnen
gaan bewonen.
2
Naderhand, toen we weer in Venlo waren, moest er nog meer betaald worden.
3
Onze naaste buren; blijkbaar waren er toch mensen ontsnapt aan de evacuatieverplichting…
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Links

: het bidprentje van Irene Spapens, overleden in Suawoude op 6 februari 1945.

Rechts : de grafsteen van Irene en een al eerder overleden broertje in Wernhout (N.B.).

Enkele opmerkingen van Wim Spapens (= zoon van Jan Spapens, destijds 8 jaar oud) :
Zelf bewaar ik een fijne herinnering aan die evacuatieperiode: komend uit Venlo, dat zwaar
getroffen werd door de oorlog (razzia’s, bombardementen, hongersnood), was Suawoude voor
mij in een paradijs:
-van de oorlog was er weinig te merken: geen bombardementen, geen razzia’s; ik geloof dat er
in mijn periode één keer een Duitser in het dorp gesignaleerd is.
-geen hongersnood: ik hoefde niet meer bij mensen in de omgeving aan te bellen en om een
boterham te vragen. Iedere dag gingen we bij de buurman, boer Bosma (?), melk halen en dan
moesten we van de lieve mevrouw Pel in de keuken net zo lang de melk in een fles schudden
tot er een laag room op lag. Wat een verschil met de voorafgaande periode!
-ik hoefde als katholiek jongetje niet naar school (waarom eigenlijk niet?) en als Jan Pel wel
naar zijn school vertrok, ging ik naar de buurman en maakte daar alles mee wat er zoal op een
boerderij te beleven valt. Na schooltijd gingen Jan en ik doen wat men in Friesland doet:
polsstok springen en kievitseieren zoeken. Niemand had blijkbaar in de gaten dat de gevluchte
kinderen zoals ik niet naar school gingen. Was er in de school geen plaats voor ons? Speelde
het verschil in godsdienst een rol? Hoe dan ook, voor mij was het een heerlijke tijd: ik (acht
jaar!) mocht de paarden mennen en bovenop het hooi liggen. Vanaf september 1944 hadden
we toch al geen school meer gezien: dat was vanwege de bombardementen en de
beschietingen van de Engelsen, die aan de overkant van de Maas lagen, te gevaarlijk.
Een heerlijke tijd! Geen oorlogsgeweld, geen honger, niet naar school!
Mijn ouders en zeven andere broers en zusjes hebben het verblijf in Suawoude op hun eigen
manier ervaren: mijn oudste broer was verliefd op de dochter van de schilder, maar dat leverde
natuurlijk grote problemen op. Mijn ouders hebben altijd verdrietig teruggekeken op deze
periode: zij bewoonden in het huis van de bakker een zolderkamer en hun jongste kind, mijn
zusje Irene, is daar gestorven. De tekst van het gedachtenisprentje met een gedicht van Guido
Gezelle, heb ik hierboven opgenomen. Er waren toen zelfs problemen bij de vraag of een
katholiek kind begraven mocht worden op een protestants kerkhof! Na de oorlog hebben mijn
ouders haar opgehaald en begraven in het dorp waar Van Gogh gewoond heeft en ikzelf
geboren ben: Wernhout bij Zundert.
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Het moet voor mijn ouders een ramp zijn geweest met acht kinderen door de Duitsers uit hun
huis gejaagd te worden, te voet door de sneeuw met vele anderen naar Kaldenkirchen te
moeten lopen, via Duitsland op den duur in een goederenwagon weer in het ook nog niet
bevrijde deel van Nederland terug te komen, en dan verzeild te raken in een voor hen
onbekende streek, waar na een verblijf in de Harmonie in Leeuwarden, hun gezin in Suawoude
over het dorp verspreid4 zou worden. Hun jongste kind overleefde het niet.
Toen ik vijftig was, wilde ik dat dorp uit de oorlogstijd nog wel eens terugzien en met Elly, mijn
vrouw, heb ik de reis gemaakt: de grote boerderijen uit mijn kinderherinnering bleken nu, in
mijn grote-mensen-ogen, vaak heel klein te zijn. Ik vond Suawoude wel heel schilderachtig.
Bij die gelegenheid heb ik foto’s gemaakt van de huizen waar wij ondergebracht zijn, ook van
het huis van de bakker.
Met Jan Pel heb ik nog regelmatig contact: na onze reis naar Suawoude heb ik dankzij een
overlijdensadvertentie het spoor naar hem teruggevonden. Daarna is hij met zijn zussen een
paar keer bij ons in Breda geweest en wij bij hen. Begin dit jaar (2015) schreef Jan mij dat zijn
vroegere dorpsgenoot, Johannes van der Veen, zoon van de bakker, contact zocht met
evacués. Ik heb hem en Jan Pel ook de ‘Oorlogsbelevenissen’ van vader gestuurd. Ik kan me
hem nog vaag herinneren: in 1945 was hij, denk ik, een jaar of twee. Vermoedelijk is er door
zijn ouders naderhand in zijn bijzijn ook wel eens gesproken over het evacueetje dat bij hen op
zolder is gestorven. Het grafje in Wernhout wordt nog steeds verzorgd. Heel af en toe ga ik
daar naartoe en pink dan een traan weg.
Wim Spapens
22 maart 2015

P.S.
Er zijn veel meer evacués in Suwâld geweest. In mijn archief van Suwâld zit een hele lijst met
namen en adressen waar deze mensen tijdelijk ingewoond hebben.
Wie weet of er, na de oorlog, nog contacten gebleven zijn tussen de evacués en bewoners van
Suwâld?
En................ zijn er nog mensen die zich zelf nog iets herinneren over deze tijd of weten van
verhalen van ouders, familie of dorpsbewoners?
Het was een hele belevenis om, na meer dan 70 jaar, nog iemand te ontmoeten die in het
laatste oorlogsjaar als evacué in Suwâld was geweest.
Johannes van der Veen,
Houtzaagmolen 6,
9203 VD Drachten,
Telefoon
E-mail

4

: 0512-514920.
: jenjvdveen@kpnmail.nl

Toos en ik kwamen terecht bij Dominee Pel.
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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
Van Weerden Poelmanstraat 11
9254 CS 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
Septimber:
14.
15.
19.
20.
21.
22.
26.
27.
28.
29.

Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport

Oktober:
3.
4.
5.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
18.
19.
20.
24.
25.
26.
27.
31.

Gearkomste Doarpsbelang en Suderfinne bestjoer
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jubileumgearkomste 20-jierrich bestean
Motorfreonen Suwâld
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Redaksjegearkomste Mei Inoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Freedtemiddei buorrel
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening

Foar reservearing kinne jo kontakt opnimme mei:
Aktiviteiten : saskiatuinstra@chello.nl
of : 431615
Feestjes : s.mulder6@hotmail.com
of : 06-449522483
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