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Woorden
Inhoudsopgave
Voor een volgend optreden van mijn koor ben ik druk
bezig een tekst in te studeren. Het is in het Engels
en de titel is kort: ‘Words’. Maar de tekst zelf is des
te langer; er wordt in vijf coupletten uitgelegd hoe wij
mensen woorden gebruiken. En de coupletten lijken
op elkaar maar zijn net even anders. Dat is lastig om
uit je hoofd te leren. Het zal me wel lukken, maar
kost tijd.
Woorden kunnen mensen dichter bij elkaar brengen
maar ook afstoten. Gesproken en geschreven
woorden worden met een bepaalde bedoeling
gedeeld, maar of zij ook op die manier worden
opgevat is altijd maar afwachten. Een fascinerende
communicatie, dat gedoe met woorden.
Ook deze Mei Inoar is wederom gevuld met
woorden. Nederlandse woorden, Friese woorden,
allemaal bedoeld om u te informeren, uit te nodigen
en/of vermaken. Want Suwâld is een ‘warber doarp’:
er gebeurt altijd van alles, dus heeft de redactie
lekker veel woorden om in de dorpskrant te plaatsen.
Een greep uit de activiteiten die ons binnenkort te
wachten staan: spokentocht, wijnproeverij, de intocht
van onze grote vriend Sinterklaas, een Voedselbankactie van de liturgiecommissie, een ledenvergadering van de sportvereniging, Bingo ten bate van de
J.J. Visserstichting en Kom mar op vraagt
Suwâldsters om knopen te brengen en worsten te
kopen. Nou, klinkt dat allemaal niet gezellig? Die
kant gaan we weer op hè, zo in de herfst.
Allemaal woorden met goede bedoelingen. Hopelijk
kunt u die lezen, al is het tussen de regels door.
Een goede oktobermaand toegewenst, in woord en
daad.
Anke-Bonny

2. Colofon
3. Voorwoord
5. Doarpsnijs- activiteiten in het dorp,
oud papier
7. Minsken yn Suwâld,
Aktie voedselbank
9. SVS- “Van de bestuurstafel”
11. SVS-Competitie september
13. SVS-ledenvergadering, topscoorders
15. Uit de oude doos
17. Bingo Jan Jochumstichting
18. Kearn “papieren brigade”
19. Stifting 'Kom Mar Op' toaniel
21. Vervolg oorlogsbelevenissen
23. Nierstichting, Kearn welzijn
24. Kearn - Mantelzorgwaardering
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- Fundag jonge mantelzorgers
25. Yn it roefke
27. Huishoudelijk hulp wordt maatwerk
28. Belangrijke telefoonnummers
29. Om te kleurjen
30. Suderfinne Aginda
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De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 10 novimber 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 wurden.
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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

Om te noteren…….

Dorpsactiviteiten, georganiseerd door activiteitencommissie van de
Suderfinne.




29 oktober Spokentocht
11 november Wijnproeverij. Kosten € 7,50
26 november Intocht Sinterklaas
Voor de spokentocht en wijnproeverij opgave
Lutske Mulder, Henk Schievink of Erik Miedema.
Zie ook Facebook en bij naderende activiteit
posters in het dorp!

Kopieerservice aangeboden!
Beste Suwâldsters, heeft 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 5 november a.s.
weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld
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BEDANKT!
Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar de felisitaasjes en
belangstelling foar ús 40 jierrich houliksjubileum.
Folkert en Jinny
BEDANKT!
Hartelijk bedankt voor de kaarten en attenties tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis
en ook bij thuiskomst.
Hartelijk bedankt, ook namens Sjoukje.
Groeten Fokke en Sjoukje.




Aktie Voedselbank
Op woensdag 2 nov. a.s. vieren we “Dankdag voor Gewas en Arbeid’.
We willen daarom deze dag voedselproducten inzamelen voor Stichting Voedselbank
Tytsjerksteradiel.
Het jaar thema voor het winterseizoen van onze kerk hier in Suwâld is “Deel je leven”.
We delen ons leven met velen, gezin, vrienden, collega’s…………
Ook delen we ons leven in de kerk met gemeenteleden, maar zeker ook met mensen buiten de
kerk. Vandaar deze actie, deel je voedsel met een ieder die het minder heeft dan jezelf!
Wie voedselproducten wil brengen kan dit doen op woensdag 2 november.
De kerk zal open zijn van 16.00 tot 17.30 uur en ’s avonds vanaf 19.00 uur.
Lukt het u niet om iets te brengen maar u wilt wel graag hieraan meedoen neem dan contact op
met Elly Hoogstra (telefoon 431912).
Het liefst producten die lang houdbaar zijn. Hier enkele voorbeelden:
 Houdbare melk
 Blikgroenten
 Appelmoes
 Koffie, thee, suiker
 Rijst, bloem, pannenkoekmix
 Jam, pindakaas, hagelslag, margarine ,e.d
 Bruine bonen, kapucijners
 Soorten pasta: macaroni, spaghetti, enz.
 Waspoeder
 Shampoo, douchezeep, tandpasta, tandenborstel
Wij bevelen deze actie van harte bij u aan.

De liturgiecommissie
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SPORTVERENIGING

SUAWOUDE

Van de bestuurstafel van SV-Suawoude
Het seizoen is inmiddels weer in volle gang.
Na de nodige opstartproblemen loopt alles nu weer.
De beoogde spits voor het eerste is helaas niet gekomen. Wel zijn er een groot aantal spelers
terug gekomen, iets waar we erg blij mee zijn.
Het bestuur denkt erover na om voor volgend seizoen een jeugdtrainer aan te stellen voor de
jongste teams, dit vanwege de moeizame bezetting hierin.
Er is nog geen leider bij F2 en dat is zorgelijk. Ook de trainingen verlopen nog niet geheel
vlekkeloos. De technische commissie gaat hiermee aan de slag.
De familiedag wordt geëvalueerd samen met de activiteitencommissie. Reacties waren positief
zowel over de spelletjes als de barbecue.
Wel moet beter er gecommuniceerd worden tussen bestuur en activiteitencommissie.
C. Hofstra heeft een opzet gemaakt aangaande de trainingen van de jeugd.
Doel is er meer een lijn in te krijgen en een duidelijke structuur. Ook willen we het mogelijk
maken dat leerlingen van het CIOS hun stage hier kunnen volgen.
Een en ander moet nog verder worden bekeken, maar wij staan er erg positief tegen over.
Voor volgend seizoen wil de KNVB een nieuw plan maken met betrekking tot jeugdafdeling.
De formatie van de jeugd wordt anders, ook komt er een nieuwe teamindeling.
Er is 6 oktober een bijeenkomst geweest met Jan de Vries, arbitrage lid van de KNVB.
Deze heeft inhoudelijk informatie en uitleg gegeven over scheidsrechterzaken.
De spelers van eerste en tweede elftal en de hoofdtrainer waren hiervoor uitgenodigd.
De seniorenspelers zullen, zoals afgesproken in de ledenvergadering van vorig jaar, twee of
drie keer per jaar scheidsrechter bij de jeugd zijn. Ze kunnen zich deze avond inschrijven voor
een bepaalde zaterdag, diegene die dit niet doen, worden door Hinke ingepland.
De digitale agenda die Henk heeft gemaakt zal ook worden uitgelegd aan iedereen, zodat men
weet wanneer ze scheidsrechter zijn.
13 september heeft Lieuwe onze verbouwingsplannen voor de kleedlokalen en het
trainingsveld aan gemeente en wethouders gepresenteerd. Deze zijn ingenomen met de
plannen, maar komen vooralsnog niet over de brug met geld.
Nieuwe bestuursstructuur;
We willen meer zaken uit handen geven, zodat we meer tijd over houden aan het besturen van
onze club en andere zaken.
Er zijn al twee mensen bereid gevonden om het schema voor de kantine te maken en ook
mensen te benaderen. Zo wordt onze taak als bestuur wat lichter. Voor diverse zaken willen we
mensen buiten het bestuur gaan vragen.
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Competitie voetbal

september

3 september:

Suawoude 1—Noordbergum 1
Jake Goldsmith 2

2—3

9 september:

Eastermar 35+—Suawoude 35+
Willem Dirk van Vaals 3, Tjitte Kooy 1
Suawoude 35+—Suameer 35+
Willem Dirk van Vaals 2
Suawoude 35+—Bergum 35+
Willem Dirk van Vaals 1

1—4
2—1
1—2

10 september: Marrum 1—Suawoude 1
Jake Goldsmith 1

3—1

17 september: Suawoude 1—W.W.S. 1
Suawoude 2—Eastermar 2
Klaas Rosier 1
Rijperkerk/Suawoude JO17-1—Br.Walden JO17-2
Foppe Jan Douwes 2, Rik Faber 2, Gaele Pieter Klijnstra 2,
Appie de Boer 1
Rijperkerk/Suawoude JO15-1—Marrum JO15-1
Bergum/BCV comb. JO9-5—Suawoude JO9-1
Sjirk v/d Wal 5, Milan van Vaals 3, Mats Buikema 1,
Bendt van Delden 1, Bente Ludema 1, Femke Schevel 1
Suawoude JO9-2—Kollum JO9-3

0—0
1—4

23 september: Suawoude 35+—Eastermar 35+
Oeds v/d Heide 1
Suawoude 35+—Suameer 35+
Simon Gielstra 1
Bergum 35+—Suawoude 35+
Willem Dirk van Vaals 1, 1 eigen doelpunt

1—1

7—2

0—7
0—12

0—21

1—0
0—2

24 september: Suameer 1—Suawoude 1
0—1
Jake Goldsmith 1
SC Twijzel 2—Suawoude 2
3—5
Arnold Gielstra 2, Thijs van Keimpema 1, Klaas Rosier 1,
Antoine de Vries 1
Noordbergum VR1—Suawoude VR1
0—2
Rianne Kooi 1, Thea Spijkstra 1
Zwaagwesteinde JO17-2—Rijperkerk/Suawoude JO17-1
0—4
Rik Faber 1, Samuel Hommes 1, Jurjen v/d Velde 1,
1 eigen doelpunt
V.I.O.D. JO15-2—Rijperkerk/Suawoude JO15-1
1—2
Pieter Schievink 2
Suawoude JO11-1—Blauw Wit JO11-9
10—4
Thymen Veenstra 7, Ids Popkema 2, Daniel v/d Boon 1
Suawoude JO9-1—Rijperkerk JO9-1
8—0
Milan van Vaals 3, Sjirk v/d Wal 3, Mats Buikema 1, Niek Hofstra 1
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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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Het bestuur van Sportvereniging Suawoude nodigt alle leden

van harte uit voor de:

Ledenvergadering
Vrijdag 18 november 2016
In dorpshuis de Suderfinne
Aanvang 20.00 uur
Agenda vergadering vrijdag 18 november 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen vorige vergadering
Jaarverslag seizoen 2015-2016
Verslag kascommissie
Financieel verslag 2015-2016
Begroting
Bestuursverkiezing
Aftredend:
Celia Spijkstra, Trienke Rozema
Nieuwe bestuursleden:
8. Bestuur mededelingen
9. Nieuwe opzet bestuur structuur
10. Verloting dinerbon onder leden club van honderd
11. Rondvraag
12. Sluiting

De benodigde papieren kunt u vanaf een half uur voor aanvang voor de vergadering
inzien.
Het bestuur


Topscoorders
1. Sjirk v/d Wal (S.V.S.JO9-1)
2. Thymen Veenstra (S.V.S.JO11-1)
Willem Dirk van Vaals (S.V.S.35+)
4. Milan van Vaals (S.V.S.JO9-1)
5. Jake Goldsmith (S.V.S.1)
6. Rik Faber (R.S.C.JO17-1)
7. Mats Buikema (S.V.S.JO9-1)
Ids Popkema (S.V.S.JO11-1)
Pieter Schievink (R.S.C.JO15-1)
Foppe Jan Douwes (R.S.C.JO17-1)
Gaele Pieter Klijnstra (R.S.C.JO17-1)
Arnold Gielstra (S.V.S.2)
Klaas Rosier (S.V.S.2)
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8
7
7
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 10 maart 1985)

( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 10 april 1985)
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Noteer alvast:

Vrijdag 4 november
aanvang: 20.00 uur

Suderfinne Suwâld

Ten bate van:

J.J. Visser stichting
en de kinderen op de Filippijnen
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KEaRN Welzijn presenteert in Tytsjerksteradiel: de Papieren Brigade
Voor hulp bij aanvragen, regelingen en toeslagen
Naast loon of uitkering bestaan er verschillende toeslagen en andere
voorzieningen. Soms weten mensen niet van het bestaan van deze
inkomensaanvullende maatregelen, maken ze er geen gebruik van of vinden
ze het te ingewikkeld om deze aan te vragen. Misschien is dat bij u ook wel
het geval.
De vrijwilligers van de Papieren Brigade (onderdeel van KEaRN/De Opstap) ondersteunen
inwoners van Tytsjerksteradiel met het invullen van formulieren. De Papieren Brigade kijkt
samen met u naar uw inkomsten en uitgaven. Afhankelijk van uw situatie kunt u wellicht in
aanmerking komen voor verschillende toeslagen of regelingen. De vrijwilligers van de Papieren
Brigade kennen de regelingen en kijken samen met u of u hiervoor in aanmerking komt. Zij
verzorgen met u de aanvraag en de afhandeling.
Woont u in Tytsjerksteradiel, heeft u vragen over uw eigen administratie of vindt u het lastig om
bepaalde regelingen of toeslagen aan te vragen? Is er niemand in uw omgeving die u hierbij
kan ondersteunen? Dan is de Papieren Brigade iets voor u!
Voor het inschakelen van de Papieren Brigade kunt u bellen met:
KEaRN/De Opstap: 0511-467808.
Onze vrijwilligers helpen u graag!
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Knopen socht foar de Foksejacht
Foar de foarstellings fan Kom mar op! binne in soad rekwisieten nedich. Dizze kear kinne
jimme ús helpe. Sjoch ris yn de âlde breidoaze nei de knopen dy’t der al jierren lizze. Miskien
binne se alhiel net mear yn de moade en wurde se noait mear brûkt. Yn dat gefal wolle wy se
graach fergees oernimme en sjogge jimme se werom yn ús foarstelling De Foksejacht!
Knoopke 1, knoopke 2, tel jimme knoopkes en nim kontakt mei ús op want wy kinne se goed
brûke!
Útfierings Foksejacht

Datum

Tiid

Opmerking

Freed 03 febrewaris

20 oere

Premiêre

Freed 10 febrewaris

20 oere

Jûnsfoarstelling

Snein 12 febrewaris

15 oere

Matineefoarstelling

Freed 17 febrewaris

20 oere

Jûnsfoarstelling

Saterje 18 febrewaris

20 oere

Jûnsfoarstelling

‘Kom mar op!’ presintearret: Winter
oktober !

Woarst Aksje op saterje 29

De neisimmer is begûn. Hearlik gesellich en smûk op it bearefeltsje by de kachel mei in
glühwein of waarme poeiermolke en in lekkere droege woarst fan Kom mar op! Dernei in
lekkere Kom mar op! reekwoarst yn de stamppot.
Op 29 oktober tusken 10 en 12 komme wy by jimme del mei hearlike reekwoarsten en droege
woarsten. Freegje oan de doar nei de spesjale oanbieding!
Primeur: dit jier ha wy foar de leafhawwers ek fegetaryske woarst.

Binnenkort start Kom mar op! – Jong met jongerentoneel in Suwâld!
Onder leiding van regisseur Grytha Visser starten de wekelijkse lessen in jongerentoneel. De
lessen vinden plaats vanaf 23 oktober op de maandagavond van half zeven tot kwart voor acht.
We bereiden ons voor op een toneelvoorstelling in maart 2017.
Wij bieden de lessen / repetities voor jongeren aan tegen een gunstig tarief en natuurlijk in
Suwâld. We zorgen ervoor dat je steeds beter wordt in het spelen van toneel.
Ben je ook enthousiast en wil je meedoen? Geef je dan snel op met een mail naar Kom mar op!
Heb je vragen, neem dan contact met ons op via 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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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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Vervolg oorlogsbelevenissen
In de artikelenreeks “oorlogsbelevenissen”, opgetekend door Jan Spapens komt de aanhaling
‘fam. Pel” herhaalde malen voor. Graag voeg ik, als jongste van die familie, enige
herinneringen toe aan het indrukwekkende relaas over de tijdelijke ontheemding van het grote
gezin Spapens.
Voorafgaande aan de komst van de evacués uit Venlo had de familie Pel al enige
“oorlogservaring”. Mijn 10 jaar oudere tweelingbroers, Rienk en Johan, weigerden Arbeidsdienst en “gingen onder water” zoals men toen uitdrukte, op een boerderij in Oudega (Sm).
Begin 1943 kwamen de eerste onderduikers van buiten Friesland op zoek naar een
schuilplaats. Henk Vredeling, de latere minister van Defensie, opende de rij. Ons huis diende
dikwijls als eerste opvang en mijn vader bemiddelde in verdere huisvesting, daarbij
“geassisteerd” door mijn zus Sophie van 17 jaar.
Wij kinderen, kenden alleen de gefingeerde namen van die jonge mannen die flink wat leven in
onze pastorale brouwerij gaven. Na verloop van een aantal maanden nam de toeloop van
onderduikers zeer toe en daarmee ook het gevaar van ontdekking. Na het verraad van nota
bene een onderduiker die in de fout was gegaan wegens diefstal, kreeg mijn vader het
dringende advies meteen van het toneel te verdwijnen en ook zijn gezin elders onder te
brengen. Familie en kennissen ontfermden zich over ons. Zelf verbleef ik op diverse adressen
en bezocht de school in Leeuwarden, Apeldoorn en Witmarsum. In de loop van 1944 konden
we terugkeren naar Suawoude, behalve mijn vader. Zijn veiligheid was nog dubieus. Als 10
jarig jongetje had ik ervaren dat een kalm dorpsleventje op slag kan veranderen. In 1945 was
de rust in ons gezin teruggekeerd, maar er diende zich in huize Pel een nieuw ongedacht
voorval aan. Op 29 januari werden Toos en Wim Spapens in de pastorie afgeleverd. Twee
evacueetjes uit Venlo. Een dag daarvoor hadden we ook 2 “hongerkinderen” uit Schiedam
opgenomen. Toos (bijna 10 jaar) en Wim (8 jaar) werden liefdevol opgevangen door mijn
moeder. Ze kregen een slaapplek in een hoek van de grote zolder, waar ook 2 zussen, Lien en
Riek, bivakkeerden. Zelf sliep ik in een bedstee. Samen met de gastkinderen beleefden we een
prettige, vrij onbezorgde tijd.
Wij hadden speelkameraadjes aan huis. Wat een luxe ! De ernst van de situatie ging aan ons
als kind voorbij. We hadden plezier vanwege het Limburgse accent. Nooit vergeet ik de uitroep
van Toos: “Wim, Wim, kom gauw, enen doeien voegel !” Hun rooms-katholieke achtergrond
deerde ons allerminst. De gebruiken daarbij vonden we wel opvallend en amusant, o.a. ’s
morgens eerst zonder ontbijt naar de mis en een kruisteken slaan bij het bidden. Ik oefende
stiekem of ik nog sneller zo’n kruisje kon maken.
Wim stelde onlangs: “Het verblijf in Suawoude was voor mij als in een paradijs”.
Kan het mooier ? Na de bevrijding en hun vertrek was er geen contact meer, maar Wim wist mij
48 jaar later te traceren in Dordrecht en we ontmoetten elkaar een aantal malen. Dat was best
emotioneel. Toos, zij overleed helaas in 2003, en mijn zussen waren daarbij ook een keer
aanwezig.
Toen kwam januari 2015 Johannes van der Veen in beeld. Onvermoeibaar op zoek naar het
verleden van Suwâld. De klik kwam snel tot stand, enfin, het resultaat is u bekend.
Dank, Johannes, het was m.i. een heel goed initiatief !
Alles overziende hebben onze ouders, zowel Spapens als Pel, zich vele opofferingen getroost
voor hun gezinnen. In spannende en risicovolle situaties betoonden ze moed en
standvastigheid. Altijd stonden ze klaar om ons en de hulpbehoevende medemens te helpen.
Met diep respect denk ik zo aan hen.
Jan Mient Pel Dordrecht
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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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COLLECTANTEN NIERSTICHTING HALEN €403,80 OP TIJDENS COLLECTEWEEK
Dialyse is zwaar
Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van dialyse om in leven
te blijven. Zoals Fabian. Na twee mislukte transplantaties zit Fabian
Cornelissen (37) 40 uur per week vast aan een enorm dialyseapparaat.
Dat houdt hem in leven, maar is loodzwaar. En het maakt zijn wereld
klein. Voluit leven met zijn gezin zit er niet in. Een kleine kunstnier zou
Fabians wereld weer groot maken. Voor zijn zoon Dirk, die ook een
nierziekte heeft, droomt Fabian van nierziekten genezen. " De gedachte
dat Dirk dit moet doormaken, maakt me enorm verdrietig. Als we nierziekten klein krijgen, hoeft
Dirk nooit te dialyseren."
Nierziekten klein – wereld groter
De ontwikkeling van de draagbare kunstnier is in volle gang. Eind 2017 verwacht de
Nierstichting een eerste testversie gereed te hebben die een kleine groep nierpatiënten in een
klinische setting kan testen. De Nierstichting heeft als ultieme droom nierziekten genezen, om
te voorkomen dat meer mensen afhankelijk raken van dialyse of transplantatie. De Nierstichting
wil internationaal onderzoek naar genezing van nierziekten vaart geven. Daarom investeert het
gezondheidsfonds in regeneratieve geneeskunde: baanbrekend onderzoek naar herstel van
nierweefsel met lichaamseigen cellen en zelfs het kweken van een ‘nier op maat’.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers en collectanten!

Gerda Hylkema

Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga
naar www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van 2 euro.


EENZAAM? WAT NU?
Voelt u zich wel eens eenzaam? Bent u bang om eenzaam te worden? U vindt geen luisterend
oor voor uw problemen? U weet niet bij wie u moet zijn om hierover te praten?
Er is een oplossing!
Pak de telefoon en bel 0511 460767 en u krijgt iemand van de dorpenteams in Tytsjerksteradiel
aan de lijn. Daar vindt u een luisterend oor en misschien wel iemand die samen met u
oplossingen bedenkt.
De oude tijden waren in sommige opzichten nog niet zo slecht. Er was meer oog en aandacht
voor elkaar, buren en dorpsgenoten hielpen elkaar, gevraagd en ongevraagd.
Kent u iemand in uw buurt of dorp waarvan u vermoedt dat eenzaamheid een probleem kan
gaan worden?
Pak de telefoon en bel 0511 460767 van het dorpenteam.
Zou het niet mooi zijn, om iets te organiseren en met elkaar te zorgen voor meer aandacht voor
mensen in uw omgeving, buurt of dorp? Dat we er met elkaar voor zorgen dat er geen mensen
tussen wal en schip raken? Zou het niet mooi zijn dat u niet hoeft te denken: “Zal ik bellen of
heeft iemand anders al gebeld?”
Misschien zijn er in uw dorp of buurt wel meer mensen die zich het probleem van dreigende
eenzaamheid aantrekken. Dan kunnen wij met elkaar kijken of er in groepsverband iets is te
doen aan het signaleren van eenzaamheid. Zodat u bij wijze van spreken ‘ambassadeurs tegen
de eenzaamheid’ wordt.
Bij het vormen van z.g. signaleringteams kunt u ook contact opnemen met KEaRN Welzijn
0511-465200. Een goed voorbeeld hiervan is het LOKAAL LOKET in Eastermar. De mensen
van KEaRN en de dorpenteams kunnen u helpen.
De Seniorenraad Tytsjerksteradiel i.s.m. het dorpenteam.
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In gesprek met Mantelzorgers in Tytsjerksteradiel:
hoe wilt u gewaardeerd worden?
Mantelzorg is er in veel vormen, zoals langdurige zorg voor een familielid,
regelmatig hulp en ondersteuning bieden aan een buurvrouw of zorg voor
een partner met psychische problemen.
Mantelzorg is geen vrijwilligerswerk, maar overkomt je. Zo kan het zijn dat iemand op jonge
leeftijd al mantelzorg verleent binnen het gezin of naast een voltijdbaan de zorg heeft voor een
broer of zus.
Mantelzorgwaardering
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering en ondersteuning van mantelzorgers.
De gemeente Tytsjerksteradiel kiest er voor om samen met de mantelzorger te onderzoeken
hoe de mantelzorgwaardering in Tytsjerksteradiel vorm moet krijgen.
Omdat we graag met u in gesprek willen gaan, zullen er diverse lunchbijeenkomsten
georganiseerd worden waar we graag van u horen hoe u gewaardeerd wilt worden. De data en
locaties van deze lunchbijeenkomsten zijn als volgt:
Hurdegaryp
Burgum
NoardBurgum
Sumar
Ryptsjerk
Garyp
Tytsjerk

26/10/2016
02/11/2016
09/11/2016
23/11/2016
30/11/2016
07/12/2016
14/12/2016

MFC Maskelyn
Maxima Centrum (Reset)
nog niet bekend
nog niet bekend
Einekoar
It Geahûs
Yn ‘e Mande

11.30 – 13.30
11.30 – 13.30
11.30 – 13.30
11.30 – 13.30
11.30 – 13.30
11.30 – 13.30
11.30 – 13.30

Wilt u zichzelf of iemand anders opgeven voor een lunchbijeenkomst, dan kan dit telefonisch
via 0511 465200 (KEaRN/Steunpunt Mantelzorg).

KEaRN organiseert een Fundag voor jonge
mantelzorgers uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Ben jij 8 jaar of ouder en groei jij op in een gezin met een chronisch zieke
vader of moeder? Of heb je een broer of zus met een handicap of is er
misschien iemand in jullie gezin met psychische problemen of een verslaving?
Dan nodigen we voor de fundag!
Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg, daarom organiseert KEaRN Welzijn
speciaal voor jou als jonge mantelzorger op 12 november een leuke middag waarop je graffiti
kunt komen spuiten met Mad D (Dikkie). Na deze middag kun je je eigen gemaakte creatie
natuurlijk mee naar huis nemen.
Datum:
Tijd:
Locatie:

zaterdag 12 november
14.00 uur tot 17.00 uur
It Tillehûs in Kootstertille.

Deelname is gratis
Wil je je aanmelden of heb je meer informatie nodig? Neem dan contact met ons op.
Voor jonge mantelzorgers uit Achtkarspelen kan dat met Jildou Jager via telefoonnummer 06
83671548 of mail naar jildou.jager@kearn.nl.
Voor jonge mantelzorgers uit Tytsjerksteradiel kan dat met Alie Klompmaker via
telefoonnummer 06 10287157 of mail naar alie.klompmaker@kearn.nl.
Hier kun je je aanmelden (voor 7 november a.s.) of aangeven wanneer vervoer een probleem
is. Samen gaan we dan op zoek naar een oplossing.
Hopelijk zien we je op 12 november!
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Yn it roefke:
By de measte fearsnikken en trekskûten wie de roef net sa grut.
Út de opjeften fan 1880 blykt dat de measten ynrjochte wienen foar 6 oant 12 persoanen, de 25
fan Van Dijk fan Rottefalle yn it foarige stikje, wie in fersin, syn soan naam it skip yn 1882 oer,
en doe wie it ynrjochte foar 10 persoanen. Jo moatte tinke oan in hokje fan goed twa by trije
meter, sa leech dat men der net rjochtop stean koe. As it kâld waar wie en it siet fol, dan wie it
der gau te waarm. Yn de measten
wie it smoken ferbearn, mar lykas
de man op it plaatsje dat hjir neist
stiet, alhiel rjochts mei in lange piip,
wienen der altyd minsken dy’t har
dêr net oan steurden, mei as
gefolch klachten en rúzje mei de
oare klanten. By moai waar sieten
de minsken leaver bûten op de
lûken.
It wie fansels wol in smûk plak foar
it útwikseljen fan it nijs, elk hie noch
lang gjin krante, en men woe dochs
wol graach witte wat der yn de
wrâld, en yn eigen lân en doarp
barde. En der wienen ek noch in
protte spûkferhalen yn omloop,
moai en spannend as men op in
stoarmige dei, by heal tsjuster, mei
in slokje op, út Ljouwert wer op hûs
Roef fan in trekskûte
oan reizge. Men wie, ôfhinklik fan it
waar, 4 of 5 oeren ûnderweis! Dan moast in praatsje of in ferhaal de tiid wat koarte.
Nicolaas Beets hat yn syn “Camera Obscura”; Varen en Rijden, side 108 -115, in hiel stik
skreaun oer it reizgjen, yn fearskippen, postkoetsen en stoomboaten, yn syn tiid. Mar hy is net
sa te sprekken oer de romte, hy wie mar 5 foet sân tûme lang, (167,5 cm) en foar him wie it al
te plat! En de petearen fan it omsittend laach beskriuwt hy as ‘altyd it selde ûnferdraachlik
gejeuzel’. Yn de diligence is it net folle better, al hat men dêr wat deftiger selskip. Mar ek dêr,
tebakstank en gejeuzel. En op de stoomboaten is it noch it slimst, dêr treft men de domste
minsken, dy’t foar har plesier reizgje! Wat foar plesier soe der oan reizgjen wêze kinne? Allinne
mar ferfeling! Hy oerdriuwt fansels en dat wol er ek wol witte, mar beweart dat hy gjin seurpiet
is, hy hopet allinne op de komst fan de spoorwegen, dan sil alle ellinde foarby wêze! Syn hiele
ferhaal kin men lêze op:
http://www.dbnl.org/tekst/beet005wvan01_01/beet005wvan01_01_0009.php
Dwaan! it is best de muoite wurdich sa ‘n beskôging fan immen dy’t it sels mei makke hat.
Yn 1820 wienen de gilden al ôfskaft, hja pasten net mear yn in ienheidssteat, hâlden de prizen
heech en stienen in frije merk ekonomy yn de wei, sa as de liberalen bewearden.
Mar in protte tsjinsten wienen sûnder ienige beskerming net mooglik, mar wol needsaaklik. Sa
bleau der in monopoly stelsel mei fergunnings bestean foar it iepenbier ferfier fan fracht en
minsken. Yn 1880 waarden dy fergunnings ynlutsen, foartoan wie it ferfieren fan persoanen en
fracht frij. Elke skipper koe, yn de wichtichste krante yn syn gebiet, oanjaan dat hy in fear
begûn, en hoe grut syn skip wie, hoefolle sitplakken of’t der wienen en op wat dagen en tiden
of’t hja farden en wat plakken of’t hja oandienen om fracht en passagiers oan te nimmen of ôf
te leverjen. In tsjinstregeling mei tiden en kosten lykas dat fan Van Dijk fan Rottefalle. En dan
koe it wêze.
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Dy advertinsjes binne in prachtich boarne fan ferlikings fan de betsjutting fan de beurtfaart op
dat momint yn Fryslân. Mar it is my net slagge in advertinsje te finen fan Roolvink, dy ‘t doe it
fear Suwâld - Ljouwert betsjinne.
In ferhaal út dy tiid, dat grif gâns
stof levere foar de petearen yn de
roef, wie dat oer de oanfarring fan
de stoomboaten fan Burgum en
Garyp yn de Langemear by
Suwâld, dêr’t ek noch it fearskip
fan Grou by betrutsen wie as de
oanlieding.
It barde 28 desimber 1888, de
stoomboat, fan Marten Johannes
van der Zee fan Garyp, kaam fan
Ljouwert ôf mei it beurtskip fan
Pekema fan Grou op sleeptouw.
Dat gie net sa hurd, dat de
stoomboat fan Andries van der
Veen en Benedictus Kramer fan
Stoomboat fan Garyp
Burgum helle harren yn en toetere
omdat se har foarby woenen. No wie it dêr net sa breed, mar mei in bytsje ferdrach moast dat
wol kinne. Mar de burgumers wienen hastich en de garipers koenen net sa ‘t se wol woenen,
want dan kaam har sleep yn de problemen.
Harm Wagenmakers de masinist fan de gariper boat rôp al fan: ‘Stopje, stopje!’ En de skipper
Van der Zee makke de tros los om de burgumers foarby te litten, mar it wie te let, de
burgumers stoppen net en farden har op it achterskip oan. De jonge Johannes Martens van der
Zee, krekt 15 jier, besocht mei in kloet it burgumerskip ôf te kearen, mar ûndertusken sprong
de masinist fan it burgumer skip, Benedictus Kramer, op it Gariper skip oer. Harm
Wagenmakers rôp: ‘op dyn eigen skip bliuwe!’ Mar doe sprong de stjoerman ek op it Gariper
skip en pakte Harm by de strôt.
Benedictus sette op skipper Marten ta, pakte him by de kyl beet, luts him dy oer de holle sa dat
hy neat mear sjen koe, en besocht him oer de reeling te triuwen, en as de passagiers, dy 't
allegear oan dek kaam wienen, har net holpen hienen, hie Marten van der Zee dêr faaks
fersûpt wurden en Harm Wagenmakers smoard! Mar dy pakten Marten by de foutten, sa dat er
net tewetter rekke en jagen de burgumers werom nei har eigen skip.

Stoomboat fan Burgum fan A van der Veen & B. Kramer
Eibert

Marten syn kyl wie oan flarden, hy
hie allinne noch ien mouwe oer. It
oare lei op it lân en waard troch de
burgumers oan board helle en
ferbrând! It draaide op in
rjochtsaak út. De burgumers
besochten de garipers de skuld te
jaan, as dy mar op tiid oan kant
gien wienen wie der neat bard. Mar
der wienen te folle getugen dy ‘t
dat tsjin sprieken. Benedictus
Kramer en de stjoerman J. M. G.
(dêr ‘t ik de namme net fan
achterhelje koe) krigen beide trije
dagen ‘hechtenis’ of sa as men
doe sei: op brea en wetter!’
Burgum

PS fan 'e redaksje (Harry):
Stjoerman J.M. G. wie noch fia de rolboeken (strafsaken) fan Tresoar te finen. De namme fan
dizze man wie folút Jacob Meints Groothof.
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Lichte huishoudelijke hulp in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
wordt maatwerk
De lichte huishoudelijke hulp in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel moet vanaf
volgend jaar weer maatwerk worden. Dat stellen de colleges voor aan de
gemeenteraden. De gemeenteraden van Achtkarspelen Tytsjerksteradiel
behandelen het voorstel op 13 oktober.
Maatwerk
Door van huishoudelijke hulp 0 t/m 3 uur een maatwerkvoorziening te maken,
kan de hulp beter afgestemd worden op de persoonlijke behoefte en situatie.
Tegelijk anticipeert de gemeente op de recente uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
(CRvB) die strengere eisen stelt aan een algemene voorziening.
Sinds 1 januari 2015 is huishoudelijke hulp van 3 uur of minder in Achtkarspelen en
Tytsjerksteradiel een algemene voorziening. Dat betekent dat mensen deze huishoudelijke hulp
zelf moeten regelen en betalen. Aanleiding voor deze wijziging was een bezuiniging van het
Rijk van 40% op het landelijke budget voor Hulp bij het Huishouden.
Continuïteit van zorg
Inwoners die voorheen wel hulp kregen, maar die vanaf 1 januari 2015 onder de algemene
voorziening kwamen te vallen, kunnen nog tot eind 2016 gebruik maken van de regeling
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Daarmee krijgen zij huishoudelijke hulp tot 3 uur tegen
een lager tarief. In 2017 komt de HHT-regeling te vervallen.
Inwoners die nu gebruik maken van de HHT-regeling, krijgen de mogelijkheid om ook in 2017
huishoudelijke hulp te behouden. Zij ontvangen hierover een brief. In de loop van 2017 komt
een medewerker van het dorpenteam langs voor een maatwerkgesprek. Samen bekijken ze de
persoonlijke situatie en stemmen daar de huishoudelijke hulp op af.
Eigen aanbieder kiezen
Mensen met een midden en hoger inkomen kunnen na 1 januari 2017 zelf afspraken maken
met een aanbieder van huishoudelijke hulp. Dat kan voordeliger zijn dan kiezen voor een
zorgaanbieder die door de gemeente is gecontracteerd.
De regeling voor mensen die hulp bij huishouden ontvangen van meer dan 3 uren verandert
vooralsnog niet.



Tekening van
Bauke van der Ploeg
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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
Oktober:
17.
18.
19.
20.
24.
25.
26.
27.
29.
31.

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

Novimber:
1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
26.
27.

Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Bingo JJ Visser Stifting
Gearkomste Doarpsbelang en Suderfinne bestjoer
Jongereintoaniel / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Wynpriuwerij
Jongereintoaniel / Toanielferiening
Biljertklub / Dam-en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste Sportferiening Suwâld
Nacht fan Suwâld
Jongereintoaniel / Toanielferiening
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Yntocht Sinteklaas
Midje concert Speelt Wel y.g.m. Apollo

Foar reservearing kinne jo contact opnimme mei:
Saskia (aktiviteiten) : saskiatuinstra@chello.nl of 431615/06-51900609
Sjoukje (feestjes) :
s.mulder6@hotmail.com of 06-44952483
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