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In de september-editie 2004 van de Mei Inoar werd
uitgebreid stilgestaan bij een prachtig schilderij,
gemaakt door Luut Klijnsma. Geschilderd op het
deksel van het oude biljart en inmiddels alweer jaren
de blikvanger in de grote zaal van de Suderfinne.
Ons oud-redactielid Pieter van der Velde was
betrokken bij de totstandkoming ervan en onze toenmalige hoofdredacteur, Anneke Visser, besteedde er
aandacht aan. Bij de onthulling gaf Hans Visser een
schitterende beschouwing over het kunstwerk,
getiteld “Schilderen is worstelen”. Een herhaling van
deze beschrijving vindt u volgende maand in de Mei
Inoar.

15. Op Stap zoekt maatjes

Alweer een jaar geleden is bij de huidige redactie het
idee ontstaan om het voorblad van onze dorpskrant
te vernieuwen. De tekening die decennialang het
herkenningspunt van de Mei Inoar was, blijft erg
19. Carbidschieten 2016
mooi maar zo nu en dan moeten dingen veranderen
20. Competitie voetbal november
om fris te blijven.
Gesprekken en discussies over de lay-out van de
21. Van de bestuurstafel van SVS
nieuwe voorkant maakten één ding duidelijk: er
23. Kerstnachtdienst
moest opnieuw een symbool voor ons mooie Suwâld
Uitnodiging Kerstfeest
komen, anders dan het embleem met de eendjes.
En zo kwamen we bij het schilderij van Luut Klijnsma
25. Fraach & Oanbod: Oproep oppas
terecht.
Vrouwen van Nu afd. Tytsjerk
De elementen van ons dorp zijn erin verwerkt: de
26. ITD en Klijnstra Online
bomen, de luchten, het water, de pont, de greiden,
Opbrengst collecte Ned. Brandw. St.
de kleuren van de seizoenen die hier zo zichtbaar
zijn, de vrijwilligers die met z’n allen zorgdragen voor
27. Kom Mar Op / Kom Mar Op Jong
het culturele en ontspannings-aspect, ja, zo kennen
29. Uit de Oude Doos
we Suwâld! We hebben er als voltallige redactie voor
gestaan en kregen steeds meer “bewijs” dat dit een
30. Uitslagen Dam- en Schaakclub
geschikt beeld is als coverillustratie. Het schilderij
32. Uitslag Grote Clubactie
oogt helder en kleurrijk en dat was precies wat wij
wilden.
33. Agenda IJsvereniging Winterwille
En zo zult u vanaf januari 2017 een nieuwe Mei
34. Belangrijke tel. nrs.
Inoar in de brievenbus krijgen. Met als stralend
35. Om te puzzeljen
middelpunt op de voorkant het ‘Geschenk voor
Suwâld’. De kunstenaar zelf geeft het aan met: ‘Van
36. Suderfinne Aginda
mij voor het dorp’. Een gesprek met de maker van dit
schilderij heeft mij geleerd dat we dit kunstwerk
kunnen lezen als een verhaal, maar dan visueel
layout: H. v.d. M.
weergegeven.
De hoofdvraag was: wat is belangrijk in het dorp? Zo komen we op de bomen en bloemen, luchten,
de kenmerkende gebouwen en andere elementen. Luut heeft me verteld dat het van links naar rechts
geschilderd is, in vlakken die in elkaar overlopen. Zo worden de verschillende aspecten verbonden.
En het rode vlakje iets links van het midden? Veel mensen hebben daar prachtige interpretaties aan
gegeven: het is een bordje, of het staat symbool voor iedere bewoner, rood als het vuur dat de vele
vrijwilligers drijft ….. Luut vindt dat allemaal waar. Maar de oorspronkelijke reden dat het vlakje daar
neergezet is, is dat het een verbindende factor is in het geheel. De kleur rood zien we vooral aan de
rechterkant van het schilderij. En dat kleine rode vierkant in de blauwen van de linkerkant maakt de
rondgang in het dorp compleet. Zo klopt het verhaal, ook in de visuele versie. Mooi, hè.
17. Grondgeboden Landbouw als
oplossing voor fosfaatproblematiek

Rest mij u allen feestelijke dagen en een kleurrijk 2017 toe te wensen, mede namens de gehele
redactie van de Mei Inoar!
Anke-Bonny
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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

Lidmaatschapsgeld Dorpsbelang
Beste dorpsgenoten,
Het is weer tijd voor het overmaken van het lidmaatschapsgeld voor Dorpsbelang.
De meesten hebben dit ondertussen geregeld met een automatische incasso en één dezer
dagen is dit verwerkt. Willen degenen die het zelfstandig doen dit ook deze maand overmaken?
€ 12,50 op bankrekening NL 86 RABO 0362717494 o.v.v. lidmaatschap Dorpsbelang.
Het bestuur van Dorpsbelangen

Notulen jaarvergadering van de Chr. Oranje Vereniging
gehouden op vrijdag 22 januari 2016
Afwezig met kennisgeving:

Afwezig van het bestuur:
Aantal aanwezige leden:
Bestuursleden:

Peet v.d. Meulen, Tabe en Hiske Struiksma, Jappie en Hilly
Spijkstra, Simon v.d. Velde, Margriet Mulder, Jan Visser en
Oege Hoekstra.
Jantine Schievink
12
Remco, Reinder Oege, Wouter en Gea

1. Opening
Reinder Oege opende om 20:10 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom!
Afgelopen jaar heeft de Oranje Vereniging de Koningsdag georganiseerd. Op het programma
stonden zeepvoetbal en 's avonds de pub quiz. Voor het komende jaar gaan we aan de slag
met het organiseren van het dorpsfeest!
Overzicht activiteiten van het afgelopen jaar:
 bestuursvergadering 8
 de Jong bookings in de Pleats 1
 overleg cateraar
2. Notulen jaarverslag
Iedereen had een jaarverslag gekregen en doorgelezen. Koningsdag en de pub quiz zijn goed
ontvangen. Verder waren er geen op- en aanmerkingen op het verslag. Gea werd bedankt voor
het opstellen hiervan.
-5-

3. Financieel jaarverslag
Wouter ging met ons stapsgewijs door het financieel verslag. De rente stond niet genoteerd,
omdat deze op 31 december nog niet bekend was. Bankkosten gingen naar beneden. Dit
kwam doordat vorig jaar De Frieslandbank klanten moesten worden overgezet naar een andere
bank. Hierdoor gingen er wel wat incasso’s mis. Kosten van het dorpsfeest: bonnetjes waren
later ingeleverd. De post verzekeringen heeft Froukje secuur nagekeken en aangepast. Halbe
constateert nog een klein foutje bij het resultaat Koningsdag kosten. Deze kosten waren niet
meegeteld...Wouter gaat het verslag aanpassen. De kascommissie Leendert en Oege werden
bedankt voor het controleren van de kas, ze konden verder geen onzuiverheden vinden. Voor
volgend jaar neemt Theunis het van Oege over en gaat hij met Leendert de boeken in! Heren,
Bedankt!
4. Evaluatie Koningsdag
We hebben het ontzettend getroffen met het weer! Voor deze keer hadden we zeepvoetbal
bedacht. Er deden 16 teams mee, die allemaal een naam hadden van het Koningshuis. De tijd
ging razendsnel voorbij, het was eigenlijk te kort.... Gelukkig verder geen blessures, soms eens
wat zeep in de ogen, wat niet echt lekker voelde. Bij de jaarvergadering werd gezegd graag
een sportieve activiteit met koningsdag, dat is zeker geslaagd! Voor 's avonds hadden we een
pub quiz georganiseerd i.p.v. de traditionele puzzeltocht. Er waren 7 teams... dit hadden er wel
wat meer mogen zijn, maar ja het was iets nieuws. Dat moet even wennen.... Jan en Sjoerd
hadden de leiding deze avond en deden dit zeer goed! Zeker voor herhaling vatbaar.
6. Bestuurswisseling
Gea heeft haar periode er na het komende dorpsfeest al weer opzitten. Ze werd bedankt voor
de afgelopen 5 jaar, waarin ze altijd notuleerde. Van de voorzitter kreeg ze een bos bloemen
en een doosje merci aangeboden. Eefje Bouma werd gevraagd als opvolgster, en zij heeft 'ja'
gezegd! Ze werd met applaus ontvangen.
7. Pauze
8. Mededelingen van het bestuur
De komende Koningsdag wordt dit jaar door de feestcommissie georganiseerd en niet meer
door de Suderfinne. Het bestuur van de Oranjevereniging helpt hen hierbij waar nodig.
Voor het komende dorpsfeest alle e-mails van de leden graag in een bestand! De meesten zijn
al wel bekend. Via de dorpskrant melding maken dat iedereen het juiste adres aanlevert bij zijn
of haar captain.
9. Dorpsfeest 2016
Het feest wordt dit jaar gehouden op 9, 10, 11 en 12 juni 2016. Voor de donderdagavond is
Klún en Knoffelhakke besteld. Voor de vrijdag Harmony Shakers en voor de zaterdagavond de
band Super Sundays. Cateraar de Canterlanden is geregeld om de catering te verzorgen. Er
zijn extra strakke afspraken gemaakt wat betreft de tent (20 bij 30) en patattent! De tent komt
op de afgesproken tijd!
Suggesties dorpsfeest: Flower Power, Hollywood, Musicals. Een idee is om een musical op te
voeren en dan verdelen over de 5 buurten, zodat een ieder een gedeelte krijgt. Ieder een scène
laten uitbeelden.
Jokerpresentatie: Na 2 minuten wordt dit beëindigd.
Rumoerigheid bij optreden van buurten: gelijk korte metten mee maken. Het is sneu wanneer
een act niet uit de verf komt! In de mail spelregels melden van de bonte avond. Het geluid moet
goed zijn! Er zijn head sets dus dit moet goed verstaanbaar zijn.
10. Rondvraag
Leendert stelt voor om de weergoden even te mailen voor goed weer...... Voor de rest had
niemand wat te melden.
11. Sluiting
Reinder Oege bedankt iedereen voor het komen op deze jaarvergadering,
voor de hulp, de vlaggers, het geluid, de feestcommissie en iedereen die
hij is vergeten! De vergadering werd om 20:55 uur afgesloten en alle
leden kregen een drankje van de Oranje Vereniging aangeboden.
notuliste Gea Kooi
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Het bestuur van de Chr. Oranjevereniging
nodigt alle leden van harte uit voor de jaarlijkse

Ledenvergadering
op vrijdag 20 januari 2017 om 20:00 uur
in dorpshuis de Suderfinne

agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Overzicht activiteiten van het bestuur 2016
Notulen jaarverslag
Financieel verslag
Evaluatie dorpsfeest
Aftredende bestuursleden: Reinder Oege Hoekstra
Bestuur draagt voor:
vacant
Pauze
Mededelingen van het bestuur
Koningsdag 2017... wat gaan we doen?
Rondvraag
Sluiting

Knallend 2017 yn!!!
Fjoerwurk!!!
Nijjiersmoarn, om 1.00 oere.
Fersammelje by de Suderfinne.
Gesellich, de bêste winsken mei in tút.
Jimme oanbean troch Doarpsbelang, de Suderfinne en it Pypke.
Nei it fjoerwurk is de Suderfinne en it Pypke iepen foar in
hapke en in drankje.
Oant 2.30 oere is de keuken iepen.
Fansels is eltsenien wolkom.
Foar dyjinge dy't dit prachtige fjoerwurk stypje wolle, stoarte kin op de rekken fan
Doarpsbelang: NL86 RABO 0362 7174 94 t.n.f. 'Dorpsbelangen Suwâld'.
De stipers komme wer yn de Doarpskrante te stean.

OUD PAPIER
Het oud papier wordt op zaterdag 7 januari a.s.
weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld
klaarzetten !!!
-7-
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De fiskerij II
De fiskers
Yn 1640 wenne der in Douwe Minnes yn Suwâld op stim 2, en letter op it Heechhiem as boer,
fisker en biezemmakker. Yn 1676 ferkocht er syn hûs en waard opnaam yn it St. Anthoany
gasthús yn Ljouwert.
Syn opfolger dêr wie Eelke Wopkes 1670 – 1753. Ek stim 2 en Heechhiem, boer, bakker en
fisker, dat hy fiskrjocht hie waard der apart by neamd.
Op de tintepôle wenne in Liebbe Minnolts Westra 1768 – 1842 as fisker, nei 1828 yn de âlde
bakkerij fan B.D. v.d. Meulen.
En Pieter Jochums Visser, 1769 – 1818, liet mei syn frou, Froukje Minnolts Westra (in suster
fan Liebbe), in hûs bouwe op it hiem fan de diakenije pleats. Datema skriuwt dat hy keapman
wie yn kofje thee en tabak, mar derneist wie hy ek arbeider en fisker, mooglik dat hy of syn frou
ek mei kofje, thee en tabak sutele.
De Spijkstra‘s
Yn myn tiid yn Suwâld wienen de Spijkstra‘s de fiskers. Ik koe eins allinne mar Jabik en Tseard,
sadwaamde tocht ik dat dat de fiskers wienen, mar Tseard wie gjin fisker. De fiskers yn it
foarige stikje dy’t san grutte fangst dienen yn it nije kanaal by Burgum, wienen de mannen op
dizze foto
Halbe Pieters Spijkstra in
fisker út Warten, en syn
frou Jitske Pieters v.d.
Meer, kamen mei in grutte
húshâlding foar 1903 yn
Suwâld te wenjen. Fan de
11 bern is allinne Tseard yn
Suwâld berne.
By it trouwen fan Jabik
Spijkstra en Dieuwke van
der Meer yn 1920 wenne
Halbe Pieters noch as fisker
yn Suwâld. Dizze trije
mannen binne syn soannen,
en jo sjogge, sy hienen
wolris faker in goeie fangst.
Ek de soannen fan Jabik en
Dieuwke, Halbe en Jelle
wienen fiskers, Halbe yn
Hindrik, Jabik en Piter Spijkstra mei in snoek fan 25 pûn
Eastermar, Jelle yn Suwâld,
dy ha de measten fan jimme noch wol kend. En no is allinne Jappie fan Jelle noch oer as
iennichste fisker yn de hiele omkrite.
Al yn 1956 die bliken dat it mei de fiskstân yn Nederlân net goed gie. Sportfiskers ferienigen
har om fiskwetter en fisk en fiskjen yn stân te hâlden. Derfoar wie der yn Grou in fiskkwekerij dy
‘t wol 3 miljoen jonge snoekjes kweke koe om út te setten.Yn 1969 socht De Heidemij, yn
opdracht fan de sportfiskers, út wat har bydrage oan de ekonomy wie en dy fan de
beropsfiskers. En hja berekkenen dat de skobfiskfangst foar de beropsfiskers neat as earmoed
betsjutte, dat eins de beropsfiskfangst in earmoedich spul wie, noch gjin 7000 gûne ynkommen
trochinoar yn it jier. Nee, dan de sport! Dat brocht foar de ekonomy wol 6 miljoen op.
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(In artikel út 'e Heerenveense Courier fan 11 juny 1955: Dit bin Jabik Spijkstra en soan Jelle en
net sa't hjir boppe stiet: Jelle en syn soan)
Yn de tachtiger jierren hienen Jelle en Jappie noch in tichtset yn ’e Swemmer by’t Swartkrús.
Jappie hat no noch in tichtset, mar dat wurket automatysk op ynfraread. Dêr hoecht er net mear
dei en nacht op te passen om skippen troch te litten.
Jappie Spijkstra fisket dus noch, en mei plesier, al it is in hiele oare fiskerij as dy fan syn heit en
pake’s en ergeret hy him soms bot oan de burokratyske rompslomp. Tsjinwurdich fisket er mei
digitale fangstregistraasje en is de fangst fan iel en snoekbears al trochjûn op syn Smartphone
foardat er oan ‘e wâl is. Syn fiskwetter is folle grutter as dat fan it Burgumerkleaster eartiids, hy
is noch de ienichste yn hiel Tytsjerksteradiel. It is dus, foaral by’t simmer, in drok bestean mei
lange dagen om dat hiele gebiet fan 1400 hektare te befiskjen.
En it levert ek noch wol wat op, mei san grut fiskwetter. Fansels it iene jier is it oare net, jo
hawwe goeie en minne jierren, mar trochinoar sit der in goed bestean yn. En behalve iel, (mei
in fêststeld quotum), mei no ek wer de byfangst oan snoekbears, (ek mei in fêststeld quotum),
meinaam wurde en dan binne dêr noch de krabben.
Doe't ik yn de tritiger jierren yn Suwâld op skoalle siet, kamen de ‘wolhandkrabben’ en liken in
slimme bedriging foar de fiskerij te wurden, omdat se de fûken en netten stikken meitsje
koenen, sadat de fisken dy ’t der yn sieten, wer ûntkomme koenen. Dus gjin fangst en stikken
ark en grutte skea foar de fiskers. Mar de tiden feroaren, en it materiaal fan de netten en fûken
ek, no binne de byfangsten oan krabben in moaie byfertsjinste foar de fiskers, Sineeske en
Vietnameeske handelers en restaurants binne de ôfnimmers, en sy wolle der goed foar betelje.
In moaie byfertsjinst, mar it kin de skea, feroarsake troch it ferlies fan de skobfiskrjochten, net
alhiel goed meitsje.
Mei tank oan Jappie Spijkstra foar it telefoanysk petear en de oanfollings.
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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Resultaten woningbehoefteonderzoek bekend
Dit najaar heeft de gemeente Tytsjerksteradiel een onderzoek gehouden
naar de woningbehoefte van haar inwoners. Hiervoor hebben alle
huishoudens een enquête kunnen invullen over hun eventuele
verhuisplannen en woonwensen bij een verhuizing. In totaal hebben ruim
3.000 huishoudens de enquête ingevuld (23% van alle huishoudens in de
gemeente). Daarnaast zijn ook de starters ondervraagd.
Zeer tevreden
Uit de eerste resultaten blijkt dat men zeer tevreden is over de huidige woning en woonomgeving. Gemiddeld geven inwoners van Tytsjerksteradiel een 7,9 als rapportcijfer voor hun
woning en een 7,7 voor de woonomgeving. Vooral over de grootte van de woning zijn veel
mensen te spreken. De isolatie (zowel qua geluid als warmte) worden minder goed beoordeeld.
Verhuizen
Ongeveer 13% van de huishoudens verwacht in de komende vijf jaar te gaan verhuizen.
Ongeveer een derde twijfelt nog. Een belangrijk deel daarvan wenst te verhuizen naar een
groter dorp met relatief meer voorzieningen (zoals Burgum, Oentsjerk en Leeuwarden).
Opmerkelijk is ook dat een groot deel van de nieuw gevestigden in Tytsjerksteradiel afkomstig
is uit noordelijker gelegen gemeenten en dat inwoners van Tytsjerksteradiel op hun beurt
relatief vaak vertrekken naar gemeenten in zuid Fryslân. Voorzieningen en werk spelen daarbij
een grote rol.
De meeste huishoudens zoeken bij verhuizing een ruime grondgebonden koopwoning, zoals
een 2-onder-1 kapwoning of vrijstaande woning. Huishoudens die een huurwoning zoeken,
wensen vaak een betaalbare rijwoning in de sociale huur. Steeds meer ouderen gaan op zoek
naar een nultredenwoning. Overigens is de verhuisgeneigdheid onder die groep niet al te groot
gebleken.
Panelgesprekken
Op 24 november jl. werd een aantal belangenorganisaties (zoals dorpsbelangen, huurders-vereniging en seniorenraad) en een tal
marktkenners (zoals makelaars, projectontwikkelaars, zorgverleners en
bouwbedrijven) gevraagd in hoeverre de uitkomsten (per dorp)
herkenbaar zijn. De uitkomsten van deze panelgesprekken worden
betrokken in de rapportage van het onderzoek.
Woonvisie
Naar verwachting zal de volledige onderzoeksrapportage begin 2017 gereed zijn. Op 12 januari
zullen de uitkomsten worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De resultaten worden
gebruikt bij het actualiseren van de gemeentelijke woonvisie. Op basis daarvan kunnen
eventuele toekomstige dorpsuitbreidingen worden (b ij-)gestuurd en plannen worden gemaakt
voor een mogelijke upgrading van de bestaande woningvoorraad. Ook is de woonvisie
richtinggevend voor de prestatieafspraken die gemaakt worden met de woningcorporaties in
Tytsjerksteradiel.
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De Opstap zoekt maatjes
De Opstap is het maatjesproject in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
waarbij meedoen centraal staat
Soms is het moeilijk om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je een
lichamelijke beperking hebt of wanneer je door omstandigheden in een sociaal isolement
terecht bent gekomen. Maar ook als mantelzorger kun je soms geen tijd voor jezelf vrijmaken,
terwijl je dat juist erg nodig hebt.
Wanneer het je niet lukt om in je eigen omgeving iemand te vinden die je hierbij kan helpen,
kun je samen met De Opstap op zoek naar een maatje. Een maatje kan dienen als
mantelzorgvervanging, een luisterend oor voor je zijn en je helpen bij het aangaan van
(nieuwe) sociale contacten en activiteiten. Als vrijwilliger word je in principe één jaar aan
iemand gekoppeld. Na dat jaar moet er een pad zijn vrij gemaakt waardoor je het weer op
eigen houtje kunt.
Vrijwilligers gezocht
Om goede koppelingen te kunnen maken,
is De Opstap op zoek naar vrijwilligers die
zich willen inzetten voor een ander en
iemand een ‘opstap’ willen bieden naar
het moment dat ze het weer zelf kunnen
doen. Als maatje ondersteun je volwassen
inwoners met een klein netwerk die weer
mee willen doen in de maatschappij. Je
sluit aan bij de wensen van de cliënt en
stimuleert en activeert hem/haar om te
werken aan de gestelde doelen. Met
behulp van het maatje kan er een bijdrage
worden geleverd aan het:
 uitbreiden van het sociaal netwerk
 ondersteunen/leiden naar sociale activiteiten
 even ‘vrij kunnen nemen’ van de mantelzorger
 op orde brengen van de administratie
Functie-eisen
 je kunt de cliënt als gelijkwaardig persoon tegemoet treden
 je bent betrouwbaar
 je kunt goed luisteren en je beschikt over goede communicatievaardigheden
 je kunt iemand stimuleren en activeren
 je ben bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen
Tijd en plaats
Je bent minimaal 1x per 2 weken een dagdeel beschikbaar om de cliënt thuis te bezoeken in
een een-op-een situatie.
Als vrijwilliger verricht je geen verpleegkundige zorg en doe je geen huishoudelijk werk. Tijdens
je werkzaamheden ben je WA-verzekerd.
Denk jij dat je geschikt bent als maatje, neem dan contact met ons op!
Mail naar opstap@kearn.nl of bel met 0511 46 78 08.
Meer informatie kun je vinden op www.kearn.nl/opstap
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Grondgebonden landbouw als oplossing voor fosfaatproblematiek
Europa heeft het fosfaatplan van staatssecretaris Van Dam afgewezen. De
agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) ziet in een
grondgebonden melkveehouderij een duurzame oplossing voor de te hoge
productie van fosfaat door de melkveesector.
De NFW vindt dat er in de discussie rond de noodzakelijke
fosfaatwetgeving te weinig wordt gekeken naar de lange termijn. Er is door
de overheid een ‘gemiddelde’ en visieloze oplossing gepresenteerd, omdat de belangenbehartiging vanuit de landbouw ernstig verdeelde geluiden liet horen. De uiteindelijk gekozen
richting met een peildatum, afroming en verhandelbare fosfaatrechten op basis van de
aanwezige koeien, stuitte echter op een ‘nee’ in Brussel. Daarmee lijkt de derogatie van de
baan en wacht Nederland extra krimp van de veestapel. Dit heeft enorme gevolgen voor zowel
grondgebonden als intensievere bedrijven. Om dit nog te voorkomen heeft Brussel een
overtuigende visie van Nederland nodig. Het is nu het moment voor een ‘volhoudbare’
oplossing, voor een duurzaam systeem van voedselproductie. De NFW pleit daarom voor een
grondgebonden melkveehouderij in Nederland.
Op de keper beschouwd is er maar één goede oplossing: de melkveehouderij moet op korte
termijn echt grondgebonden worden. Dit houdt in dat het recht om fosfaat te produceren in
relatie moet zijn met de hoeveelheid grond die in gebruik is bij het melkveebedrijf en niet, zoals
bij het rechtensysteem, met het aantal koeien op het bedrijf op 2 juli 2015. De
oplossingsrichting waarvoor de NFW pleit maakt kringlopen sluitend, stimuleert de weidegang
en kan volstaan met een eenvoudige administratie. Het zorgt voor een maatschappelijk
geaccepteerde melkveehouderij en het geeft meer ruimte voor weidevogel- en
landschapsbeheer.
Een systeem van fosfaatrechten in combinatie met een afroming van het aantal koeien zorgt
voor een oneerlijke verdeling van de pijn. Hoe je het ook wendt of keert: de bedrijven die met
een evenredige verhouding tussen koeien en grond werken, kunnen niet in dezelfde mate
verantwoordelijk worden gesteld voor het huidige fosfaatprobleem. En daarbij: het
fosfaatoverschot is juist ontstaan door te weinig sturing op de relatie tussen grond en mest van
eigen bedrijf.
Het is dus cruciaal dat er
nu gekozen wordt voor een
volhoudbare oplossing. Zo
niet, dan dient de volgende
ingreep zich op korte
termijn aan of is de
derogatie direct van de
baan. Het argument dat de
bedrijven met weinig grond
en veel koeien dan
onevenredig zwaar
getroffen worden omdat ze
legaal gegroeid zijn, is niet
echt steekhoudend. Het is
een keuze die de boer zelf
gemaakt heeft. Er zijn
collegaboeren die een
Grondgebonden melkveehouderij met weidegang in het coulisse- andere keuze maakten, zij
landschap van de Noardlike Fryske Wâlden.
zijn financieringen
Foto ©Marcel van Kammen. aangegaan voor groei door
middel van grondaankoop. Afroming van koeien en aankoop van fosfaatrechten zou extra
zwaar op hun exploitatie drukken, terwijl juist hun werkwijze recht doet aan een verantwoorde
groei. Het kan toch niet zo zijn dat de niet-vervuiler betaalt? Laat het duidelijk zijn: wanneer er
niet voor de koppeling van fosfaat aan grond wordt gekozen, treft dit de bedrijven die het meest
verantwoord produceren onevenredig hard.
- 17 -
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Nog een laatste argument om de grondgebondenheid nu in te voeren: de toekomst van het
gezinsbedrijf staat op het spel. Want door te kiezen voor de mogelijkheid om uit te breiden
enkel met de aankoop van rechten, zal de schaalvergroting en intensivering in rap tempo
doorgaan. Daarmee zullen veel van de huidige gezinsbedrijven, waarmee één of twee
gezinnen de kost verdienen, verdwijnen. We weten inmiddels dat dát een maatschappelijk
ongewenste ontwikkeling is.
Resumerend is het belangrijk dat er een overtuigende aanpak van het fosfaatprobleem naar
Brussel wordt gebracht, om de derogatie in de benen te houden. Het is de allerlaatste kans. Als
geen andere oplossing biedt grondgebondenheid de uitkomst die wel geaccepteerd wordt. De
invulling moet eenvoudig zijn, waarbij gedacht kan worden aan twee grootvee eenheden per
hectare wat geregeld kan worden in de AmvB grondgebondenheid. Deze koppeling zorgt voor
de lange termijn voor maatschappelijke acceptatie, duurzame voedselproductie en daarmee
perspectief voor de melkveehouderij in Nederland.
Attje Meekma, voorzitter Noardlike Fryske Wâlden
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Competitie voetbal
5 november:

12 november:

19 november:

26 november:

november

Suawoude 1 – Holwerd 1
Frank van Delden 3
Suawoude 2 – SC Berlikum 5
Sieberen Bakker 1, Klaas Rosier 1, Anne Veenstra 1
Rijperkerk/Suawoude JO17-1 – Hardegarijp JO17-2
Gaele Pieter Klijnstra 2, Danny Miedema 1
Wykels Hallum JO15-1 – Rijperkerk/Suawoude JO15-1
Pieter Schievink 3, Sietse Rozema 2, Tycho Voolstra 1
Suawoude JO13-1 – Bergum/BCV comb. JO13-3
Christiaan v/d Boon 1, Hessel Geerligs 1, Trinette Schevel 1
Suawoude JO11-1 – VenV’68 JO11-2
Ids Popkema 4, Thymen Veenstra 4, Daniel v/d Boon 2,
Silke Ludema 1
Nicator JO9-1 – Suawoude JO9-1
Milan van Vaals 3, Femke Schevel 1

3–2
3–2
3–3
3–6
3–0
11 – 2
1–4

C.V.O. 1 – Suawoude 1
Tzummarum 2 – Suawoude 2
Thijs van Keimpema 3, Jan Bosgraaf 1, Antoine de Vries 1
Harkemase boys VR1 – Suawoude VR1
Wardy JO17-1 – Rijperkerk/Suawoude JO17-1
Hendrik Boonstra 1
Ternaard JO15-1 – Rijperkerk/Suawoude JO15-1
Suawoude JO13-1 – VC Trynwalden JO13-1
Noah Mulder 3, Antje Algra 1, Christiaan v/d Boon 1,
Hessel Geerligs 1
Suawoude JO11-1 – Leovardia JO11-7
Thymen Veenstra 4, Ids Popkema 3, Silke Ludema 1
Suawoude JO9-1 – Blauw Wit’34 JO9-9
Bendt van Delden 2, Femke Schevel 2, Feline Stoop 1,
Milan van Vaals 1
Hardegarijp JO9-4 – Suawoude JO9-2

4–0
1–5

V.C.R. 1 – Suawoude 1
Jake Goldsmith 1
Groen Geel VR5 – Suawoude VR1
Rixt Idsardi 1, Thea Spijkstra 1, Grietje Visser 1
Rijperkerk/Suawoude JO17-1 – VenV’68 JO17-1
Foppe Jan Douwes 1
Warga/W.W.S. JO13-1 – Suawoude JO13-1
Suawoude JO9-2 – Zwaagwesteinde JO9-3
Bendt van Delden 3, Bente Ludema 2

4–1

Suawoude 1 – Tzummarum 1
Jelte Bosma 1, Anne Veenstra 1
Suawoude 2 – V.I.O.D. 3
Henner de Vries 3, Antoine de Vries 2, Jan Bosgraaf 1,
Klaas Rosier 1
Suawoude VR1 – Kollum VR1
Rianne Kooi 3, Aletta Bannink 1, Thea Spijkstra 1
Wykels Hallum JO17-2 – Rijperkerk/Suawoude JO17-1
Appie de Boer 1
Rijperkerk/Suawoude JO15-1 – FC Birdaard JO15-1
Pieter Schievink 2, Sytze Boskma 1, Anco Terpstra 1

2–3
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1–0
5–1
8–0
6–1
8–4
6–1
6–0

1–3
1–8
2–0
5–5

7–2
5–1
1–1
4–5

(verv. 26 nov.)

Hardegarijp JO11-2 – Suawoude JO11-1
Ids Popkema 3, Thymen Veenstra 2, Silke Ludema 1
Warga/W.W.S. JO9-3 – Suawoude JO9-1
Femke Schevel 5, Niek Hofstra 2, Milan van Vaals 2,
Bendt van Delden 1, Sjirk v/d Wal 1
Suawoude JO9-2 – Be Quick D JO9-8
Thom Kirchner 4

0–6
0 – 11
4–0

Topscorers
1
2
3
4
5
6
7
9

Thymen Veenstra (S.V.S JO11-1)
Milan van Vaals (S.V.S. JO9-1)
Sjirk v/d Wal (S.V.S. JO9-1)
Ids Popkema (S.V.S. JO11-1)
Pieter Schievink (R.S.C. JO15-1)
Niek Hofstra (S.V.S.JO9-1)
Trinette Schevel (S.V.S.JO13-1)
Willem Dirk van Vaals (S.V.S.35+)
Femke Schevel (S.V.S.JO9-1)
Rianne Kooi (S.V.S.VR1)

20
18
16
15
14
13
12
12
11
11

11 Rixt Idsardi (S.V.S.VR1)
Thea Spijkstra (S.V.S.VR1)
13 Bendt van Delden (S.V.S.JO9-1)
Aletta Bannink (S.V.S.VR1)
15 Foppe Jan Douwes (R.S.C.JO17-1)
Antoine de Vries (S.V.S.2)
17 Thom Kirchner (S.V.S.JO9-2)
Henner de Vries (S.V.S.2)
Jake Goldsmith (S.V.S.1)
20 Noah Mulder (S.V.S.JO13-1)

SPORTVERENIGING

9
9
8
8
7
7
6
6
6
5

SUAWOUDE

Van de bestuurstafel van SVS










Op 18 november jl. heeft de jaarlijkse ledenvergadering van SVS plaatsgevonden. Het
bestuur heeft haar zorgen geuit over het voortbestaan van de vereniging. Op dit
moment zijn er twee vacatures binnen het bestuur. I.v.m. privé omstandigheden is onze
voorzitter per direct gestopt. Daarnaast wordt er nog gezocht naar een coördinator
vrijwilligers. Om elke bestuursfunctie lichter en eenvoudiger te combineren met een
baan, wordt de structuur van de vereniging aangepast door diverse werkgroepen te
formeren, die het bestuur ondersteunen en van input voorzien.
Er is een werkgroep die de planningen voor scheidsrechters zal invullen en een
werkgroep die de planningen voor kantinediensten + lotenverkoop gaat regelen. Voor
meer informatie over de verschillende functies en werkgroepen, informeer bij één van
de bestuursleden.
De bouwgroep voor uitbreiding van het kleedgebouw en de velden is van start gegaan.
December staat in het teken van zaalcompetities. De dames doen 12 december mee
aan het Diamant binnentoernooi in Drachten, de senioren doen mee met de T-Diel cup
op 29 december en de jeugd start 10 december in de zaal.
Onno van Dijk pakt de trainingen na de winterstop weer op en doet ook coaching in de
zaal.
Wist u dat u al voor 45 euro per jaar lid bent van de Club van 100?! Leuke als member
van de Club van 100 maakt u op een dinercheque! (verloting tijdens ledenvergadering)
Voor informatie en aanmelding kunt u bij de bestuursleden terecht.
SVS is weer ingeloot voor deelname aan de jeugdsponsoractie in de Poiesz
supermarkt. In 2017 zullen wij ons vertegenwoordigen in de “grote” Poiesz aan de
Freerk Bosgraafstraat.
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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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Kerstnachtdienst
Samen zingen, luisteren naar het kerstverhaal en … een cadeautje

Iedereen is welkom op:

24 december
20.30 uur in de Tsjerke

Speelt Wel zal de dienst begeleiden.
Namens de kerkenraad en de Liturgiecommissie

Uitnodiging Kerstfeest
De kinderen en leiding zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstviering op
1e Kerstdag. We gaan het kerstspel “Het dromenmuseum’’ opvoeren.
Het verhaal
In het rustige stadje Stille Wouda staat een bijzonder museum: Het dromenmuseum. Je kunt er
foto’s, tekeningen, schilderijen en beschrijvingen bekijken van bijzondere dromen. De dromen
zijn heel verschillend: Er zijn leuke dromen, vervelende dromen, saaie dromen, vergeten
dromen, toekomstdromen en nog veel meer.
’s Nachts wordt het museum bewaakt door een nachtwaker. Maar hoewel de
nachtwaker erg zijn best doet, lukt het hem in een donkere nacht toch niet om
wakker te blijven. Hij valt in slaap, waardoor onbekenden kans zien om in te
breken en het museum leeg te roven. Hoe moet het nu verder met het
museum?
Gelukkig heeft de kleine Pelle van Dommelen een idee. Hij stelt aan de eigenaar van het
museum (Prof. Wellicht) voor dat alle mensen uit Stille Wouda hun eigen dromen komen
inleveren. Zo kan het museum toch weer gevuld worden.
Het zou natuurlijk dan erg leuk voor de kinderen zijn dat de Tsjerke vol
zit met enthousiaste heiten en memmen, pakes en beppes, brourkes
en suskes en anderen belangstellenden. Ben je nieuwsgierig
geworden en wil je weten hoe dit afloopt? Kom dan op 1e Kerstdag
om 19.00 uur naar de Tsjerke voor deze bijzondere viering.
Dus: zondagavond 25 dec. 1e Kerstdag in de Tsjerke
Om 19.00 uur gaan we van start.
Kinderen en leiding van de zondagsschool……..
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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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Oproep
Hallo,
Per januari ’17 zijn wij op zoek naar een betrouwbare oppas voor onze kinderen.
(8 en 2 jaar)
Het gaat dan om wisselende middagen, waarbij het wel iedere maand terugkomt,
maar niet iedere week dezelfde middag is.
Het gaat om de maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14:30 uur tot 17:00 uur.
Ook zijn er twee ochtenden bij in de maand van half 8 tot half 11.
Het gaat om ongeveer 8 à 9 keer per maand.
Wie lijkt dit leuk en heeft er tijd voor?
Het kan geregeld worden met tussenkomst van een gastouderbureau.
Graag reactie naar joukjehofstra@upcmail.nl
of bel met 0511-841401 voor informatie.
Groetjes,
Christiaan en Joukje Hofstra

Al jaren zijn er een aantal dames uit Suwâld lid van onze afdeling. Door hen is mij gevraagd
een stukje in jullie dorpskrant te schrijven. Van september tot en met april organiseren wij 1 x in
de maand een afdelingsavond. Hiervoor nodigen wij iemand uit met een lezing over een reis,
medisch onderwerp, boek etc. Wanneer u lid wordt van onze afdeling, mag u gebruik maken
van het aanbod cursussen en kunt u mee met de excursies georganiseerd door onze
reiscommissie.
Wij hebben diverse interessegroepen waaraan u mag deelnemen, o.a. een breiclub, fietsclub,
filmclub, literaire groep, wandelgroep, tuinclub, koortje (ad hoc kerstkoor)en yoga. Ook worden
er regelmatig excursies georganiseerd door het Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu, waaraan
we kunnen deelnemen, bijv. de TOP dag (terug op het platteland). Deze dag bezoeken wij
diverse agrarische bedrijven. Ook wordt elk jaar Vrouwendag georganiseerd op 8 maart,
volgend jaar in Dokkum.
Bent u geïnteresseerd in onze afdeling, kijk ook eens even op onze site www.vrouwenvannu
afd. Tytsjerk of neem gerust even contact met mij op. U bent van harte welkom!
Namens Vrouwen van Nu afd. Tytsjerk
Ietje Menger, tel. 0511-431727
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Advertorial

ITD-Automatisering en Klijnstra Online slaan handen in één
Met genoegen brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op IT-gebied in Suwâld.
Henk van der Heide en Jan Willem Klijnstra gaan hun krachten bundelen om voor u een zo
goed en creatief mogelijk product te leveren.
ITD-Automatisering is al meer dan 10 jaar een vertrouwde specialist in ICT.
Met ingang van november 2016 is Klijnstra Online gestart met het leveren van ICT en
Webdesign.
Wij staan u graag te woord voor meer informatie over onze producten en diensten.

Elingsloane 23
9251 MN Burgum
0511 - 840072
info@itd.nu
www.itd.frl
fb.com/itdautomatisering

Diensten
Automatisering
Beveiligingscamera’s
Computers
Netwerken
Reparaties
VoIP telefonie
Webdesign
Webhosting

Kerkbuurt 10
9265 LS Suwâld
06 - 1291333
info@klijnstraonline.frl
www.klijnstraonline.frl
fb.com/klijnstraonline

Opbrengst collecte Ned. Brandwonden Stichting
De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in
Suwâld € 429,00 opgebracht.
Een fantastische prestatie!
Ik wil namens de Brandwonden Stichting alle gulle gevers en alle collectanten hartelijk
bedanken.
Met uw gift en door jullie inzet zijn wij op dit mooie bedrag gekomen.
collecte-organisator
Tineke Taekema-Wiersma
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De Foksejacht
Dit jier spilet ‘Kom mar op!’ it blijspul De Foksejacht skreaun troch de ferneamde Belgyske
skriuwer Hugo Claus. Dit stik is 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.
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

Winter woarst aksje
Wy wolle jimme allegearre tige tank sizze foar it keapjen fan woarst by de winter woarst aksje.
Kom mar op! brûkt de opbringst foar de produksje fan it nije stik.
Donateursaksje
Wy binne bliid mei jimme komst nei de útfierings fan toanielselskip ‘Kom mar op!’. Wy genietsje
derfan om wer in nij stik te bringen en fan jimme applaus. Wolle jimme ús noch mear stypje?
Wurd dan donateur! Foarwaarde is oanmelding as donateur en beteljen fan it donateursjild foar
31 desimber 2016. Donateurs ha frije tagong foar it stik ‘De Foksejacht’.

Kom mar op! - Jong
In oktober zijn we gestart met Kom mar op! – Jong. Onder leiding van regisseur Grytha Visser
wordt er inmiddels flink gerepeteerd! We zijn erg blij met de enthousiaste groep jongeren.
Vanaf de start zijn er zelfs bijna elke week nieuwe deelnemers bij gekomen! In de volgende
dorpskrant volgt meer nieuws over de verdere ontwikkelingen bij het jongerentoneel!
Stifting ‘Kom mar op!’ - toaniel Suwâld - p.a. Zuiderend 16, 9265 LX Suwâld – www.kommarop.frl
Skathâlder: Sjoukje van der Kooi - Rek. nr. Rabobank NL02 RABO 0179 1887 98 - KVK. nr. 5634204
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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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(Bronvermelding: Friesch Dagblad november 1977)
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Uitslagen van dam- en schaakclub “Gezellig Samenzijn” te Suwâld.
DAMMEN:
26-09-2016
G. Rosier
R. Schievink
S. Stoker

-

0–2
2–0
1–1

A. Stoker
D. v/d Heide
S. Andringa
04-10-2016
S. Andringa
S. Stoker
A. Stoker
K. Bosma

-

G. Rosier
R. Schievink
D. v/d Heide
S. Andringa

0–2
2–0
2–0
2–0

-

R. Schievink
S. Andringa
D. v/d Heide

2–0
0–2
2–0

-

A. Stoker
G. Rosier
W. Scholte

0–2
0–2
2–0

-

G. Rosier
D. v/d Heide
W. Scholte
W. Scholte

2–0
2–0
0–2
0–2

11-10-2016
R. Schievink
S. Stoker
W. Scholte

-

0–2
2–0
2–0

A. Stoker
D. v/d Heide
G. Rosier
18-10-2016
S. Stoker
G. Rosier
W. Scholte

25-10-2016
S. Stoker
G. Rosier
W. Scholte
K. Bosma

-

2–0
2–0
2–0
0–2

S. Andringa
D. v/d Heide
R. Schievink
A. Stoker
01-11-2016
S. Andringa
D. v/d Heide
S. Stoker

08-11-2016
S. Stoker
A. Stoker
S. Andringa

-

2–0
2–0
2–0

R. Schievink
G. Rosier
D. v/d Heide
15-11-2016
S. Stoker
R. Schievink
S. Andringa
A. Stoker
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SCHAKEN:
8-11-2016
Heerke Steen
Gerrit van der Meulen
Hans Sytema
Minne Veninga
Bouwe Bosma
Leendert van der Heide

-

Jouko Lukkes
Fré Schriemer
Okko Bosker
Jan Tenniglo
Lutzen Mulder
Alle van der Veen
15-11-2016
Alle van der Veen
Heerke Steen
Minne Veninga
Siemen Algra
Jan Kuipers
Jan Kuipers

29-11-2016
Leendert van der Heide
Alle van der Veen
Jouke Lukkes
Halbe van der Meulen

-

0–1
0–1
1–0
1–0
½–½
0–1

-

Lutzen Mulder
Bouwe Bosma
Gerrit van der Meulen
Fré Schriemer
Hans Sytema
Okko Bosker

1–0
0–1
1–0
0–1
1–0
1–0

0–1
1–0
1–0
0–1

Bouwe Bosma
Jan Tenniglo
Hans Sytema
Heerke Steen
06-12-2016
Heerke Steen
Siemen Algra
Bouwe Bosma
Hans Sytema
Jan Kuipers
Jan Kuipers

-

Okko Bosker
Alle van der Veen
Minne Veninga
Gerrit van der Meulen
Leendert v.d. Heide
Jan Tenniglo

0–1
0–1
1–0
1–0
0–1
1–0

                  

De earstfolgjende iepenbiere redaksjegearkomste is op
tongersdei 12 jannewaris 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.

De redaksje fan Mei Inoar
winsket alle lêzers en advertearders

noflike Krystdagen
en in lokkich 2017.
Anke-Bonny, Hendrika, Maaike,
Durk en Harry.
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Trekkingsuitslag 2016
Prijsuitreiking
De winnende lotnummers van de Grote Clubactie 2016 zijn op
8 december 2016 bekend gemaakt! De trekking is verricht door
notaris M.E.F. Ploum.
HOOFDPRIJZEN
1e prijs
2e prijs

€ 100,000,Volkswagen Up!

0617427
3139880

OVERIGE PRIJZEN
Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v. € 2.500,-

3e prijs

4291282
4e - 6e prijs

Fiets Matrabike t.w.v. € 1.000,2837047

7e - 11e prijs

e

e

4115112

0220590
2813661
3959617

0489147
2935585
4327227

0626150
3040009

0762509
3200195

2505940
3254114

2579708
3403022

0266587
2608722
3140920
4045995

0319613
2664124
3278186
4183891

0328412
2683778
3671510
4343598

0610954
2880119
3778789

0658953
2890982
3928925

0748403
2939304
3942366

0064857
2654253
3453348
3948188
4404938

0313214
2957059
3480331
4009497

0436002
3044888
3712375
4030736

0456610
3145389
3850567
4053386

0527357
3175635
3873153
4057566

0760713
3407800
3907798
4098490

0177500
0433067
0734530
0898769
2769597
3009744
3118284
3425746
3678078
4010385
4367912

0180530
0477981
0755504
2528959
2781909
3035187
3152694
3455096
3690503
4042051
4376090

0364223
0528586
0758523
2637297
2798908
3046295
3239740
3455202
3716795
4084446
4377505

0369619
0557401
0791772
2653598
2821443
3058043
3244914
3490672
3728712
4110294
4409117

0647092
3304047
3894914
4411647

0685635
3387610
3997391

0821589
3464243
4089184

0909334
3488980
4129193

Thermen Holiday 4 entreekaarten
0060431
0380253
0610792
0796409
2655847
2932379
3060185
3283065
3498779
3782515
4136186

161e - 185e prijs

3297025

Bobbejaanland 4 entreekaarten
0064752
2624930
3431191
3927606
4344581

84e - 160e prijs

2858386

3 daags all-in arrangement voor 2 personen bij Fletcher Hotels
0152194
0826330
3093719
4029673

54e - 83e prijs

2613931

Hotelarrangement Thermae 2000 voor 2 personen t.w.v. € 235,0059328
2603984
3461181

29 - 53 prijs

3780138

Reischeque luxe campingvakantie met Vacanceselect t.w.v. € 750,0497327

12e - 28e prijs

3208691

0104539
0403094
0630890
0855337
2661878
2951432
3063110
3315476
3600323
3828338
4278619

0156256
0408310
0722621
0870603
2731820
2977917
3106246
3386400
3650113
3932137
4312340

Slagharen 4 entreekaarten
0305890
2519295
3575123
4156322

0399312
2721041
3754474
4222487

0511057
2866636
3874919
4247845
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186e - 220e prijs

Lovers rondvaart Amsterdam voor 5 personen
0015140
0756841
2826378
3536838
3923871

0067273
0828948
2864062
3672271
3984110

0162795
0876975
2893210
3722767
4173355

0276123
2538439
3381906
3728398
4221982

0343125
2682764
3427086
3760671
4259132

0377730
2695219
3448225
3776354
4304019

0627537
2795520
3525393
3831084
4390643

PRIJZEN OP EINDCIJFERS
Laatste 6 cijfers goed
Laatste 5 cijfers goed
Laatste 4 cijfers goed
Laatste 3 cijfers goed
Laatste 2 cijfers goed

Geldprijs t.w.v. € 400,Geldprijs t.w.v. € 200,Trolley Masita gevuld met (sport)artikelen
Fotoboek Webprint
1 film van Pathé Thuis

297312
48818
4150
871
18

Prijzen innen?
Maak, indien u een contant lot heeft, een kopie van uw winnende lot en stuur het origineel, samen met
een begeleidende brief met uw NAW-gegevens, in een voldoende gefrankeerde envelop naar: Nationale
Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Als u uw lot heeft betaald via een eenmalige
machtiging, hoeft u niets te doen. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of
naar u toegestuurd. Heeft u met een lot (contant of eenmalige machtiging) een film van Pathé thuis of
een fotoboek van Webprint gewonnen, verzilver uw prijs dan via https://lotchecker.clubactie.nl.
Voor de Grote Clubactie is een vergunning verleend door de Kansspelautoriteit d.d. 25 november 2014
voor de periode van 1 januari 2015 t/m 31 december 2016 onder kenmerk: 8727.

IJsvereniging

‘’Winterwille’’
SUAWOUDE


Ledenvergadering
op vrijdag 13 januari 2017
’s avonds 20.00 uur
in de Suderfinne
AGENDA:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Opening
Notulen
Verslag penningmeester
Bestuursverkiezing
aftredend:
G. Hofman ???
tegenkand.: 1/2 uur voor de verg.
Verloting van diverse artikelen
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting
Het bestuur
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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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Na het wegstrepen van alle onderstaande woorden, die horizontaal, zowel van links naar rechts
of van rechts naar links geplaatst kunnen zijn, of verticaal of diagonaal, van boven naar onder
of van onder naar boven, vormen de overgebleven letters de oplossing van deze woordzoeker.

arreslee
bal
cadeau
den
dennenboom
engelen

gezelligheid
heiligen
hulst
Jezus
kerstboom
kerstbrood

kerstdag
kerstmarkt
kerstmis
kerstmusical
kerststal
kerststukje
- 35 -

kerstverhaal
kribbe
kunstsneeuw
pakjes
piek
restaurant

slinger
sneeuw
stal
sterren
stol
wintersport

ﻬSUDERFINNE AGINDA ﻬ
Desimber:
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
27.
28.
29.
30.
31.

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

Jannewaris:
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
30.
31.

Toanielferiening / Bridge Kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Bridge Kursus / Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Nijjiersresepsje Suderfinne
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Gearkomsten Doarpsbelang en Suderfinnebestjoer
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Bridge Kursus / Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening / Jiergearkomste Iisbaanferiening
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Bridge Kursus / Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub
Bridge Kursus / Shantykoar
Muzykferiening / Bridge / Sport
Toanielferiening
Jongereintoaniel / Toanielferiening / Bridge Kursus
Biljertklub / Dam- en skaakklub

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