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Veranderingen

Inhoudsopgave

We zitten midden in de herfst; aan de bomen en
struiken is te zien dat we in een overgangsperiode
zitten. Bladeren verkleuren en vallen af. De tijdelijke
verzamelplaatsen in de Kerkbuurt zitten alweer
behoorlijk vol met blaadjes.
In Amerika is een man tot president gekozen die
enorm verschilt van zijn voorganger. Ook daar zijn
veranderingen op til. En zoals dat is met deze
processen: we moeten maar afwachten hoe het eruit
komt te zien. Van de herfst naar de winter is aardig
bekend, maar de politieke en sociale situatie in de
Verenigde Staten kunnen we moeilijk voorspellen.
Ook de dorpskrant is in transitie, zoals dat met een
mooi woord heet. We zijn als redactie druk bezig een
grote verandering voor te bereiden: er zijn
vergevorderde plannen om het uiterlijk van de Mei
Inoar aan te passen. Wij zijn enthousiast, maar u
moet nog even geduld oefenen totdat de wijzigingen
zichtbaar zijn. Wordt vervolgd.
Wat ook vervolgd wordt, zijn de vele activiteiten
binnen het dorp. Ook hierin is het jaargetij zichtbaar:
we hebben de Spokentocht gehad en de Krystkuier
wordt aangekondigd. Er wordt een leuk concert van
Speelt Wel voorbereid en een Dromenmuseum
ingericht voor de Kerst. En waar ik u, als bewoner
aan de Symen Halbeswei, ook zeker op wil wijzen is
de enquête voor fietsers betreffende onze weg.
Mocht u regelmatig langs ons huis fietsen, vul hem
dan alstublieft in. Misschien kunnen er meer
wijzigingen worden aangebracht om de Symen
Halbeswei veiliger te maken.
Eibert schetst in lange lijnen de (betekenis van) de
visserij, die vele ontwikkelingen en veranderingen
heeft meegemaakt. En ook binnen de
sportvereniging Suawoude zijn er verschuivingen
gaande: de samenwerking met Ryptsjerk is
geëvalueerd en wordt met instemming voortgezet.
We wensen trainer Onno beterschap!
Wat niet verandert is het streven van ons allen als
bewoners van een prachtig dorp: onze leefomgeving
zo mooi mogelijk maken en houden. Daar doen we ’t
voor. Mei Inoar.
Anke-Bonny

2. Colofon
3. Voorwoord
5. Doarpsnijs / Nijsgjirrich / Krystkuier
7. Nieuws van de zondagschool
Spokentocht
9. Minsken yn Suwâld, / MS fonds
11. SVS-Competitie oktober
13. SVS- “Van de bestuurstafel”
15. De Fiskerij - Eibert
19. Uitslagen dam en schaakclub
Nieuws van Speel-Wel
21. Uitnodiging Speelt-Wel / Apollo
23. Enquête veiligheid fietsers
Symen Halbeswei
25. Uit de oude doos
26. Belangrijke telefoonnummers
27. Om te kleurjen
28. Suderfinne Aginda

layout: H.H.

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 8 desimber o.s. om 13.30 oere.
Wolle jo persoanlik mei de redaksje om tafel, stjoer dan efkes in berjocht nei
dorpskrantsuwald@live.nl
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

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
Enquête veiligheid fietsers Symen Halbeswei
Tytsjerk / Suwâld oktober 2016
We willen graag een veilige weg voor jou /u om te kunnen fietsen op de
Symen Halbeswei. Er zijn al wat verbeteringen aangebracht, hierbij is jouw /uw ervaring
erg belangrijk om te weten. Daarom vragen we om deze enquête in te vullen en in de brievenbus te doen op Symen Halbeswei 8. Behalve bij Bertine kunnen mensen de enquête ook
inleveren bij Koos Spoelstra op de Kerkbuurt 26. (De enquête vindt u elders in deze dorpskrant)

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
Nijsgjirrich …….

Pontjesroute De 8 van Grou in de Washington Post
De kans is groot dat de pontjesroute De 8 van Grou volgend jaar veel
gefietst zal worden door toeristen uit de Verenigde Staten. Afgelopen
zondag stond de pontjesroute namelijk in de reisbijlage van de Washington
Post. Journalist Diane Daniel fietste deze zomer de pontjesroute ‘De 8 van
Grou’ en schreef voor de Washington Post een prachtig artikel over de
pontjes en bezienswaardigheden aan de route door Nationaal Park De
Alde Feanen.
“Wil je een dropje?” asked the cheerful captain’s assistant as we crossed the Princess Margaret
Canal, an inland Dutch waterway that carries both recreational boats and freight barges.
Het artikel is online te lezen via:
https://www.washingtonpost.com/…/ea0ce9ba-8b23-11e6-875e-2c…
of via de website van Diane Daniel http://www.bydianedaniel.com

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
Vooraankondiging:

Krystkuier yn Suwâld
Op woensdag 21 december wordt er door CBS Dûbel-Ien, in samenwerking
met de kerk, een Krystkuier georganiseerd. Samen met alle kinderen én
volwassenen kunt u de tocht lopen die Jozef en Maria ook gemaakt hebben.
De vertellers nemen vanaf 18.30 uur de deelnemers mee door het dorp langs
verschillende taferelen.
Wilt u deze bijzondere tocht mee beleven, houdt u dan alvast deze avond
vrij? Nadere informatie volgt!
Een hartelijke groet, namens de voorbereidingscommissie,
Margriet, Jellie, Joukje, Annie en Margriet
-5-
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Nieuws van de zondagsschool……..
De kinderen en leiding zijn alweer bezig met de voorbereiding
voor advent en kerst.
De kinderen gaan op 1e kerstdag het kerstspel opvoeren en
het heet:

Het dromenmuseum….
De titel zegt het al, een museum vol dromen. Om dit museum vol met dromen te laten zien
tijdens de kerstviering hebben wij uw en jullie hulp nodig. De komende zondagen liggen er bij de
uitgang van de kerk droomwolken. Op die wolken vragen wij om uw droom of dromen te
schrijven. De dromenwolken levert u weer in bij de ingang van de kerk of op de zondagochtend
op de zondagsschool. Ook kunt u uw droom of dromen per mail inleveren bij de zondagsschool.
zds.suwald@hotmail.com
Al die dromen verzamelen we en die dromen komen tijdens de kerstviering in het
dromenmuseum te hangen.
Vanaf maandag 21 november komen we weer bij u langs om een vrijwillige bijdrage te vragen
voor de kerstviering. We zouden het heel fijn vinden dat u deze bijdrage over wilt maken op onze
bankrekeningnummer NL 40 RABO 035. 13. 51. 086 t.n.v. de zondagsschool onder vermelding
van kerstfeest 2016. We worden vaak gevraagd wat een tasje ongeveer kost. Deze kost rond de
€ 10,00. Waar gebruiken we de bijdrage nog verder voor? Voor het aanschaffen van het
adventsproject (maak het mee, het kerstspel Het dromenmuseum), aankleding van het decor en
van de kinderen, abonneegelden (kind op zondag en kleur in de kerk), Bijbels, boeken, tasjes,
kerstboom, traktaties, huur, knutselmateriaal, kopieerkosten en nog veel meer.
Om misverstanden te voorkomen: Wanneer krijgt een kind van de zondagsschool een tasje? We
hanteren de regel: kinderen die dit seizoen 3 keer of meer op de zondagsschool zijn geweest,
krijgen een tasje.
Ook organiseren we voor alle basisschoolkinderen weer een Kerstknutsel op zaterdagmiddag 10
december van 13.30 uur t/m 15.00 uur in de Suderfinne. Daar gaan de kinderen oefenen voor de
kerstvieringen, de grotere kinderen gaan met het decor aan de slag en we gaan
kerstversieringen maken voor de kerk en kerstboom.
Groetnis, leiding van de zondagsschool, Hester, Tietje, Diana, Jan Willem, Jenny en Ankje

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
Spokentocht 2016
Wat was het spannend, de spokentocht op 29 oktober. Zestien teams en
tweeëntwintig spoken, in totaal 150 inwoners die zaterdagavond actief
meededen. Een groot succes. Ook hebben een aantal inwoners van
Suwâld onbedoeld meegedaan aan de tocht al was het maar een klein
stukje.
Het succes van de tocht is te danken aan alle vrijwilligers die hebben
meegedacht, gewerkt en georganiseerd om te tocht mogelijk te maken.
Maar ook alle landeigenaren die toestemming gaven om over hun
landerijen te lopen. In een woord geweldig, wat is Suwâld een creatief dorp.
Een excuus moeten we maken aan Loltsje65, een eenzame koe die even op de route verscheen;
onbedoeld hebben we haar de stuipen op het lijf gejaagd. Een fruitmand is onderweg.
Inmiddels wordt er nagedacht over volgend jaar, creatieve ideeën genoeg.
Zet 28 oktober vast in je agenda.
Maar vooralsnog willen we iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de spokentocht, het
was fantastisch, BEDANKT.
Festiviteiten commissie Suderfinne
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BETANKJE!
Hjirby wolle wy eltsenien betankje foar de lokwinsken, kaartsjes en
belangstelling foar ús 25 jierrich houliksjubileum.
Groetnis Oege en Hendrika

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
Maak je sterk tegen MS
MS Collecteweek 21-26 november
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 de belangrijkste bron van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen
geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Met de opbrengst van de
collecte kunnen we investeren in het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS
én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Maak je ook sterk tegen MS
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie – groot of klein – is welkom!
De collectant van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het oranje
vlinderlogo. Collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk
om een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar
4333 en doneer eenmalig € 2,00
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer
informatie over de MS Collecteweek.
Samen maken we ons sterk tegen MS!

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
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
-9-
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Competitie voetbal

oktober

Suawoude 1—S.S.S.’68 1
0—1
Suawoude 2—Leeuwarder Zwaluwen 7
6—3
Henner de Vries 2, Jan Bosgraaf 1, Arnold Gielstra 1,
Dickie v/d Veen 1,Antoine de Vries 1
Wykels Hallum JO17-2—Rijperkerk/Suawoude JO17-1
3—3
Foppe Jan Douwes 2, Rik Faber 1
Rijperkerk/Suawoude JO15-1—VC Trynwalden JO15-2
9—0
Pieter Schievink 5, Milan Bosma 1, Sytze Boskma 1, Jens Schievink 1,
Anco Terpstra 1
Suawoude JO13-1—Hardegarijp JO13-2
4—0
Trinette Schevel 3, Antje Algra 1
G.A.V.C. JO11-2—Suawoude JO11-1
6—4
Ids Popkema 2, Thymen Veenstra 2
Suawoude JO9-2—Friese boys JO9-3
3—4
Feline Stoop 2, Bendt van Delden 1
7 oktober: Bergum 35+—Suawoude 35+
1—0
Suawoude 35+—Eastermar 35+
1—1
Christiaan Hofstra 1
Suameer 35+—Suawoude 35+
1—3
Tjitte Kooy 2, Simon Gielstra 1
8 oktober: Foarut 1—Suawoude 1
3—0
Blauw Wit’34 8—Suawoude 2
4—0
V.C.R. VR1—Suawoude VR1
1—8
Rixt Idsardi 4, Rianne Kooi 2, Aletta Bannink 1, Thea Spijkstra 1
Rijperkerk/Suawoude JO17-1—D.T.D. JO17-1
3—2
Foppe Jan Douwes 2, Jelke Hoekstra 1
Broekster Walden JO15-2—Rijperkerk/Suawoude JO15-1
0—3
Pieter Schievink 2, Anco Terpstra 1
Leovardia JO13-4—Suawoude JO13-1
0—7
Trinette Schevel 3, Hessel Geerligs 2, Christiaan v/d Boon 1,
Noah Mulder 1
Suawoude JO11-1—Nicator JO11-1
0—14
Suawoude JO9-1—Leovardia JO9-7
14—0
Niek Hofstra 6, Sjirk v/d Wal 5, Mats Buikema 1, Bente Ludema 1,
Milan van Vaals 1
SC Veenwouden JO9-3—Suawoude JO9-2
8—2
Tom Kirchner 2
15 oktober: Suawoude 1—Ouwe Syl 1
3—6
Jelte Bosma 1, Jake Goldsmith 1, Harm Spijkstra 1
Houtigehage VR1—Suawoude VR1
2—1
Aletta Bannink 1
VenV’68 JO17-1—Rijperkerk/Suawoude JO17-1
3—1
Jurjen v/d Velde 1
Rijperkerk/Suawoude JO15-1—Be Quick D JO15-4
4—0
Milan Bosma 2, Appie de Boer 1, Jens Schievink 1
Suawoude JO13-1—Rijperkerk JO13-1
5—1
Trinette Schevel 2, Hessel Geerligs 1, Mika Stoop 1, Nienke de Vries 1
Frisia JO11-10—Suawoude JO11-1
4—2
Ids Popkema 1, Thymen Veenstra 1
VC Trynwalden JO9-2—Suawoude JO9-1
0—6
Niek Hofstra 2, Sjirk v/d Wal 2, Femke Schevel 1, Milan van Vaals 1
Suawoude JO9-2—VC Trynwalden JO9-3
0—8
1 oktober:
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22 oktober: SC Franeker 5—Suawoude 2
4—0
Suawoude VR1—Harkema Opeinde VR1
14—1
Aletta Bannink 4, Rixt Idsardi 3, Thea Spijkstra 3, Jildou Idsardi 1,
Rianne Kooi 1, Manouk Schievink 1, Baukje de Vries 1
Suawoude JO13-1—Blauw Wit’34 JO13-5
4—0
Trinette Schevel 3, Noah Mulder 1
Bergum/BCV comb. JO9-7—Suawoude JO9-2
1—7
Milan van Vaals 4, Niek Hofstra 2, 1 eigen doelpunt
28 oktober: Suameer 35+—Suawoude 35+
3—3
Willem Dirk van Vaals 3
Bergum 35+—Suawoude 35+
2—3
Willem Dirk van Vaals 2, Pieter v/d Meulen 1
Suawoude 35+—Eastermar 35+
0—0
29 oktober: V.V.T. 3—Suawoude 2
5—4
Antoine de Vries 2, Henner de Vries 1, 1 eigen doelpunt
Suawoude VR1—Drachtster boys VR2
8—1
Rianne Kooi 4, Thea Spijkstra 2, Aletta Bannink 1, Rixt Idsardi 1
Rijperkerk/Suawoude JO15-1—Holwerd/Blija JO15-1
0—2
Nicator JO13-1—Suawoude JO13-1
1—0
F.V.C. JO11-5—Suawoude JO11-1
5—0
Suawoude JO9-1—Hardegarijp JO9-2
1—1
Femke Schevel 1
Broekster Walden JO9-5—Suawoude JO9-2
4—0
Topscorers
1
2
4
6
7
8
10
12
13
15

Sjirk v/d Wal (S.V.S.JO9-1)
Milan van Vaals (S.V.S.JO9-1/2)
Willem Dirk van Vaals (S.V.S.35+)
Niek Hofstra (S.V.S.JO9-1/2)
Trinette Schevel (S.V.S.JO13-1)
Thymen Veenstra (S.V.S.JO11-1)
Pieter Schievink (R.S.C.JO15-1)
Rixt Idsardi (S.V.S.VR1)
Rianne Kooi (S.V.S.VR1)
Aletta Bannink (S.V.S.VR1)
Thea Spijkstra (S.V.S.VR1)
Foppe Jan Douwes (R.S.C.JO17-1)
Ids Popkema (S.V.S.JO11-1)
Jake Goldsmith (S.V.S.1)
Rik Faber (R.S.C.JO17-1)
Antoine de Vries (S.V.S.2)
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15
12
12
11
11
10
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4

SPORTVERENIGING

SUAWOUDE

Van de bestuurstafel van SV-Suawoude


Matthé heeft kort met Christiaan besproken om een voetbalschool op te starten, er volgt
nog een gesprek met de technische commissie en Christiaan erbij. Ook hierbij een combi
zoeken met een jeugdtrainer. Tevens is er gesproken over de nieuwe opzet jeugd KNVB.
90% kans dat het wel door gaat vanaf 2017/2018. Dit heeft nogal wat voeten in aarde qua
praktische invulling.



Bijeenkomst met eredivisie grensrechter Jan de Vries over het vak van scheidsrechter is
positief ontvangen. Een aantal heren hebben zich vrijwillig ingeschreven om een wedstrijd
te fluiten en een aantal anderen zijn door Hinke ingedeeld. Planning t/m winterstop is zo
goed als rond met uitzondering van 2 wedstrijden voor de dames.



De digitale agenda is nog in ontwikkeling; die moet nog verder ingevuld worden voordat
het definitief in gebruik wordt genomen. Na de winterstop beginnen we met de digitale
agenda. Onderling wordt dit begin december vervolgd.



Jan Jielt assisteert nu bij de trainingen F2. Iedereen is erg enthousiast, met name de
spelers en de ouders. Wij als bestuur zijn er ook erg mee ingenomen



Dames zijn aangemeld voor Diamant Binnen zaaltoernooi, na 1 november wordt de
indeling bekend.



Nieuwe bord Hoekstra Suwâld is geplaatst.



Spelen op kunstgras: Standpunt hierin namens het bestuur is dat we eerst het nadere
onderzoek van de KNVB afwachten voordat hierover een standpunt in genomen wordt.



Zaalcompetitie jeugd start 10 december.



Het functioneren van de hoofdtrainer is geëvalueerd. De technische commissie, de leider
en het bestuur wil graag door met Onno. Ook Onno wil graag verder dus dit is akkoord.
Onno is alweer druk bezig met jeugd werven voor volgend seizoen. Zijn grote inzet geeft
ook het bestuur een hele rust.



Er is in Rijperkerk een evaluatie gesprek geweest tussen bestuur, leiders en trainers van
de combi teams Rijperkerk/ Suawoude. Iedereen was zeer te spreken over de goede
samenwerking. Dit geeft een goed gevoel voor de toekomst van beide clubs.



We maken ons ernstig zorgen over de invulling van de nieuwe bestuursfunctie. Dit gaat
erg moeizaam omdat veel mensen nee zeggen.



Dinsdag 1 november is Onno met zijn auto uit de bocht gevlogen. Gelukkig is het
allemaal redelijk goed afgelopen. Onno heeft nog wel veel pijn en kan voorlopig geen
training geven. Zijn functie wordt tijdelijk ingevuld door Willem Dirk.
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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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DE FISKERIJ
Sa as der altyd fard is yn Suwâld, sa is der ek altyd fiske dat is wis.
De gelegenheid dêrta hat der altyd west, en dêr sil ek altyd wol gebrûk fan makke wêze.
Doe ‘t it lân noch iepen lei oan de Middelsee en de slinken hast oan it doarp ta kamen, wie de
fariaasje oan fisk fansels grut. By ‘t hjerst en by ’t winter stie alles faak ûnderwetter. In geweldige
moai gebiet foar allehanne fisken. Rûnom yn de wrâld yn delta gebieten is dat noch sa, en dêr is
fiskerij in wichtige boarne fan iten en ynkommen foar in grut part fan de befolking. Dat sil yn
Suwâld ek wol sa west ha.

Fiskkearen yn de prehistoarje:
It plaatsje hjir njonken lit de
oerbliuwsels sjen fan in fiskkear. It is
ien fan de âldste soarten fisk fang ark
dat we kenne, in flechtwurk fan
wylgetienen tusken peallen, dwarsoer
in slinke boud, om fisken op de trek
nei binnen of nei bûten yn fan tienen
flechte fangkuorren te lieden. It wurke
dus as in fûke of in opstelling fan
ferskate fûken mei fleugels.
Der moatte, yn slinken dy’t mei
tijferskillen te meitsjen hienen ek
kearen bestien hawwe, dy’t by it
ynstream fan it wetter plat foelen, sa
dat de mei it opkommende wetter mei
kommende fisken der oerhinne
swommen; en dy ‘t by it ôfgean fan it
wetter rjochop stean gienen, sa dat de fisken net werom koenen en yn it slyk foar de kear lizzen
bleaunen en sa, by leechwetter, opfandele wurde koenen. In hast ‘automatyske’ fisk fang
ynstallaasje. De hjir boppe toande fiskkear is fûn by Emmerloard, en in wiid weidich ferslach fan
de opgraving fine jo op ûndersteande link. Der waard dus 5000 jier ferlyn al drok fiske, neist
lânbou en feehâlden.
https://dmeijers.home.xs4all.nl/artikelen/hannieschaft/visweer.htm
Sa ‘n fiskkear soe by Suwâld, dêr ‘t de Luts en it Alddjip byinoar kamen ek wol kind ha.
It is net maklik út te meitsjen oft alle minsken dat doe wol dienen, of dat der ek berops fiskers
wienen, dy’t folslein fan fiskjen bestienen.

Fiskjen yn bibelske tiden:
Fisk hat altyd wichtich iten west foar de minsken. Oeral dêrt skjin wetter is is ek fisk. Yn de wet
fan Mozes wienen fisken reine, dus foar de Joaden ytbere
bisten, at se finnen en skobben hienen. Guon miene dat
ielen dus útsletten wienen, mar dat stiet der net by, en as jo
goed sjogge, dan hawwe dy ek wol finnen en skobben. Oer
fiskjen op see lêst men lykwols net folle.
De ienige seefisk dy ‘t we dêr tsjinkomme is dy fan Jona!
En dat is tink ik in mytyske fisk, in simboal foar de dea.
Neffens de oerlevering soe Jona de soan fan de profeet Elia
en de ‘widdo’ fan Sarphat wêze, dy ‘t troch Elia út de dea
opwekke wie. Sa sjogge jo, hoe dat soks yn in ferhaal getten
wurdt, dat de barmhertigens fan God, oer goeden en
Jona útspuid troch de fisk
goddeleazen út byldet.
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Fan de tolve apostels wienen der grif 6 of 7 fiskers.
Yn de evangeeljes fine jo dan ek mear oer hoe’t
men fiske. En omdat dat it minsken út Galilea
wienen, giet it dêrby oer de mar fan Genesaret. In
fikse dobbe wetter yn in djippe kleau wol 250 meter
ûnder de seespegel.
Hja fisken dêr fan út boaten mei sleepnetten of
seinenetten, dy’t hja tusken twa boaten sleepten, of
oan de knibbels ta yn it wetter steande, mei
smytnetten. Hoe’t dat giet kinne jo wol fine op You
Tube, sykje op ‘werpnet’
Fiskers yn de see fan Galilea

Fiskrjocht fan it kleaster
Yn de midsieuwen hie it kleaster yn Burgum it ûnderhâld fan de Burgemerdaam mei syn slûs, yn
ruil foar it fiskrjocht yn de daam en fierder oant de monketynje by Risens: ”sa as it by âlds west
hie en hjir nei altyd bliuwe sil”. Dat wie dus alle wetter fan de Burgumerdaam ôf oant it set yn de
Greuns op de ein fan de Tynjedyk by Huzum. Dat stiet yn de Oerienkomst fan de grytmannen en
meirjochters fan de Leppa en Barraconvent oer de Ljoedmersdaam, 1 augustus 1482. Dat
betsjutte dus hast alle wetter by Suwâld lans en dêr omhinne, want hja hienen ek gâns lân op
Aldemiede, op de Lytsegeast en op Risens.
Fisk wie hiel wichtich foar it kleaster, trouwens foar alle minsken dy’t it mienens wie mei it
leauwen, want dy ieten op freed en yn de festeltiid, gjin fleis, dan stie der fisk op it menu.
It fiskrjocht sil dus oan fiskers ferhierd wêze, dy ‘t ombar, op tongersdei of freed te moarn, mei in
fikse poarsje farske fisk har hier betellen, wat hja mear hienen koenen hja dan op de merk of oan
fêste klanten ferkeapje. It betsjutte fansels dat de fiskers in pear fikse beunen ha moasten om de
fisk foarrie goed te hâlden en op tiid leverje te kennen.
In goede kâns dat it kleaster ek it fiskrjocht yn de Burgumermar hie. Yn it skoft dat se in
tichelwurk by Foxwolde yn Drinte hienen, hienen se ek it fiskrjocht yn de Likestermar. Dat
ferhierden hja oan fiskers yn de omlizzende doarpen, dy’t meiinoar in oerienkomst opstelden om
‘frjemde fiskers’ út har fiskwetter te kearen.
Doe’t it kleaster yn 1599 net mear bestie namen de deputearresteaten it ûnderhâld fan de daam
en slûs oer, en dêr sil ek wol it fiskrjocht by west hawwe.

Feroaring is net altyd ferbettering
Doe 't de diken oanlein waarden wie dat winst foar de feilichheid fan it lân en de bewenners, mar
in strop foar de fiskerij. It oantal en de soarten fisk sil slim belune wêze.
De fisk dy’t oerbleau wie swietwetterfisk en ek dêrfan wienen guon ôfhinklik fan de see foar har
fuortplanting, de ielen bygelyks. Men wurke doe foar de útstreaming fan it oerstallige wetter noch
mei silen. Dat wienen houten pompen troch de dyk, mei in klep der foar dy’t iepen gie as it wetter
binnen heger wie as bûten. Dat joech de fisken in kâns om nei binnen te swimmen. Slûzen binne
foar fisken al folle lestiger foarby te kommen.
Doet de wettermûnen kamen, en marren en feanen droechlein waarden, ferlear men noch mear
fiskwetter en de ruilferkavelings, hawwe it oerflak fiskwetter ek wer in stik lytser makke.
Gelokkich waarden der ek nije wetterwegen groeven, it Knjillesdjip ferbûn Ljouwert en Grins, en
ferbûn ek it fiskwetter fan Fryslân, Grins en Drinte, en der waarden in protte ‘trekfearten’ groeven.
Foaral nij-groeven fearten lûke faak in protte fisk. Yn desember 1939 fisken de bruorren Spijkstra
( Jabik en Tseard? ) mei skeakels yn it nij útbaggere stik kanaal by Burgum. De krante melde dat
hja dêr yn in betreklik lyts stikje nij kanaal wol 600 pûn fisk fongen, werfan wol 200 pûn
snoekbears. Dat mocht wol in wûnderbaarlike fiskfangst neamd wurde!

Eibert

Burgum
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Uitslagen van dam- en schaakclub “Gezellig Samenzijn” te Suwâld.
18-10-2016
SCHAKEN:
Alle van der Veen - Bouwe Bosma
Fré Schriemer
- Jouko Lukkes
Okko Bosker
- Halbe van der Meulen
Minne Veninga
- Gerrit van der Meulen
Jan Tenniglo
- Leendert van der Heide

1–0
0–1
0–1
0–1
½–½

25-10-2016
SCHAKEN
Gerrit van der Meulen
Fré Schriemer
Leendert van der Heide
Hans Sytema
Minne Veninga
Okko Bosker

- Alle van der Veen
- Jan Tenniglo
- Siemen Algra
- Heerke Steen
- Bouwe Bosma
- Jan Kuipers

0–1
1–0
1–0
0–1
0–1
1–0

1-11-2016
SCHAKEN:
Jouko Lukkes
- Alle van der Veen
Bouwe Bosma
- Fré Schriemer
Leendert van der Heide - Gerrit van der Meulen
Heerke Steen
- Minne Veninga
Siemen Algra
- Okko Bosker
Jan Tenniglo
- Jan Kuipers

1–0
1–0
1–0
1–0
1–0
0–1

O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O_ O
Nieuws van muziekvereniging Speelt Wel
27 november a.s. concert met fanfarekorps Apollo uit Burgum.
Zondagmiddag 27 november om 15.00 uur geven we gezamenlijk met fanfarekorps Apollo uit
Burgum een optreden in de Suderfinne. De toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd om
naar ons te komen luisteren!
Donateursbijdrage en bestelling taart/oranjekoek.
Binnenkort komen wij weer bij u langs voor de donateursbijdrage en kunt u uw kersttaart en/of
oranjekoek bij ons bestellen.
Sinterklaas/ krystkuier/ kerstnachtdienst.
Ons eerst volgende optreden in het dorp zal zijn bij de aankomst van Sinterklaas. Daarnaast
zullen wij dit jaar nog spelen bij de krystkuier van school en de kerknachtdienst.
Muziekvereniging Speelt Wel
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De feestdagen komen er weer aan……tijd voor vis !!
U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 Diverse soorten verse vis (voor gourmet & fondue)
 Huisgemaakte salades (voor stokbrood & toast)

 Rijk opgemaakte salades en visschotels
 Ons “Fisk – plankje”
Voor de zakelijke klanten bieden wij onze Kerst- relatiegeschenken aan.
Voor meer informatie belt u bovenstaand nummer, komt u even langs,
of bekijkt u onze Facebook-site
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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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Enquête veiligheid fietsers Symen Halbeswei
Tytsjerk / oktober 2016.
We willen graag een veilige weg voor jou /u om te kunnen fietsen op de
Symen Halbeswei.
Er zijn al wat verbeteringen aangebracht, hierbij is jouw /uw ervaring erg belangrijk om te weten.
Daarom vragen we alle gebruikers om deze enquête in te vullen en in de brievenbus te doen op
Symen Halbeswei 8.
1

Hoe ervaar je deze weg als fietser?

gevaarlijk normaal

veilig

2

Er zijn veranderingen aangebracht, 2x een verhoging op
de weg. Maakt dit verschil met de vorige situatie?

slechter

neutraal

beter

3

Er is 2 x een wegversmalling aangebracht. Maakt dit
verschil met de vorige situatie?

slechter

neutraal

beter

4

Heb jij al eens een gevaarlijke situatie op deze weg mee
gemaakt?
* Omschrijf hieronder a.u.b. kort de situatie en jaartal

nee

5

Met welke frequentie gebruik je deze weg?

dagelijks

wekelijks

maandelijks

6

Ga jij op de klinkers (naast het asfalt) fietsen als jij
ingehaald wordt ?

nee

soms

ja

7

Maak jij ook in de herfst en winter gebruik van deze weg?

nee

soms

ja

8

Bij nee, is dat dan vanwege onveilige situatie?

nee

ja

9

Ben je tevreden met deze weg?

nee

ja

ja*

Toelichting bij 4 / jaartal ……….
Situatie omschrijving;

De Gemeenteraad Tytsjerksteradiel vindt het erg belangrijk om jouw/uw naam en leeftijd te
weten en of jij/u inwoner bent van deze gemeente. Dit graag invullen?
De informatie die jij/u in deze enquête geeft, wordt alleen gebruikt voor dit onderzoek en is in
samenwerking tussen Gemeente T-diel, dorpsbelang Suwâld en dorpsbelang Tytsjerk.

Naam
Leeftijd
Inwoner T-diel

Ja / nee

( P.S. de enquête graag maximaal één week na ontvangst van de dorpskrant inleveren bij
Koos Spoelstra Kerkbuurt 26 of Bertina Sikkema Symen Halbeswei 8)
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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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( Bronvermelding Dorpskrant Mei Inoar Jaargang 11 oktober 1986)
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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
Novimber:
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
26.
27.
28.
29.
30.

Muzykferiening / Bridge / Sport
Jiergearkomste Sportferiening Suwâld / Toanielferiening
Nacht van Suwâld
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Yntocht Sinteklaas
Midje concert Speelt Wel y.g.m. Apollo
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus / Gemeente jûn
Biljertklub / Dam-en skaakklub
Shantykoar

Desimber:
1.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
27.
28.
29.
30.
31.

Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Bridge Kursus
Biljertklub / Dam-en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Krystknutsel Sneinskoalle
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Biljertklub / Dam-en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Biljertklub / Dam-en skaakklub
Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Âldjiersdei

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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