
MEI INOAR
SUWÂLD

DOARPSKRANTE MEI INOAR

Oktober 2020
 Jiergong 44 Nûmer 8

DE KNUFFEL IJS OF GEEN IJS NEIE INWENNERS VROUWENVOETBAL
Weer een mooi verhaal van 
onze correspondent van 
het Zuiderend! Pagina 6.

Pingo(-ruïne) of dobbe: ijs 
of geen ijs. Lees hier alles 
over op pagina 8.

Een interview met Peter en 
Annet Frölich. Lees het op 
pagina 14.

Deze keer een verslag van 
het vrouwenvoetbal. Lees 
het verslag op pagina 25.

De doarpskrante fan Suwâld
Foto gemaakt door: Elbrich de Jong (uitzicht Ds. Pelstraat 31)



Pagina  2   |   Mei Inoar

De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de toegezonden en 
gepubliceerde kopij. Zij houdt zich bovendien het recht voor om deze aan te 
passen of plaatsing te weigeren. 

Anonieme stukken worden niet geaccepteerd.

De gedrukte Mei Inoar wordt gestuurd naar de Leeuwarder Courant, 
het Friesch Dagblad, gemeente Tytsjerksteradiel en de wijkagente. 

REDACTIE
Betty Leffers
Harry van der Meulen
Jan Jorritsma
Piet Gosse Hoekstra 
Wilma Bouma

Kopij kunt u mailen naar dorpskrantsuwald@live.nl. 
Voor het volgende nummer de kopij graag inleveren voor:
7 november 2020. 

Als u niet wilt dat uw kopij op de dorpswebsite wordt geplaatst, dan kunt u 
dit aangeven.

KOPIJ

VERANTWOORDING

Colofon

Foto’s gezocht!

De redactie van de Mei Inoar is altijd op zoek naar foto’s van Suwâld en 
omgeving. Wij gebruiken de foto’s voor de voorkant en als achterzijde van 
de dorpskrant.
 
Foto’s kunt u sturen naar dorpskrantsuwald@live.nl.  Een minimale resolutie 
van 300 dpi is wenselijk. Als de bestanden groter zijn dan 10 MB is het handig 
om gebruik te maken van WeTransfer.
 
Met vriendelijke groet,
Redactie Mei Inoar
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Voorwoord

We worden weer even met de neus op de feiten gedrukt……. Drie weken lang 
mogen we weer even heel veel dingen niet. Heel begrijpelijk allemaal, want 
vooral in de grotere steden van ons land komt weer veel corona voor. Ook in 
Suwâld zijn er mensen besmet geraakt. Drie weken, dat is weer lang, en dan 
maar afwachten of de teugels dan weer iets gevierd kunnen worden.

In onze maatschappij waarin alles snel moet, zijn drie weken bijna een 
eeuwigheid. We willen snel kunnen reageren op alles wat op onze weg komt. 
En vaak niet alleen snel, maar ook fel. Natuurlijk hebben we allemaal ook 
overal veel verstand van, want wat we op internet lezen is “waar”. Dat kan 
zijn, maar je kunt waarschijnlijk ook op internet vinden, dat hetzelfde “niet 
waar” is. Ons oordeel is vaak snel geveld, met alle gevolgen van dien. Ikzelf 
betrap me er ook regelmatig op, me op deze manier te gedragen.

Ergens las ik dat Napoleon de aan hem gerichte brieven drie weken lang 
ongeopend liet liggen. In heel veel gevallen was dan het in de brief aangekaarte 
probleem al opgelost, of was de situatie al weer helemaal veranderd. Dat gaf 
de man rust en tijd om zijn energie aan andere zaken te wijden. Een goed 
idee lijkt me.

En dat brengt me op de Mei-Inoar: Slow news. Je raakt er niet overstuur van 
en het dwingt je niet tot snelle (re)actie. Natuurlijk stellen we uw reacties op 
prijs. We beloven ook om ze vlot te lezen, maar we zullen met gepaste tempo 
reageren.

Veel leesplezier!
Piet Gosse Hoekstra
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Contactpersonen

Dorpsbelang Bas Uildriks en Janke Weening
dorpsbelangsuwald@hotmail.com

Mei Inoar Jan Jorritsma (06-15053551)
dorpskrantsuwald@live.nl

Dorpswebsite suwald.nl Wiebe Oegema
w.oegema@chello.nl

Suderfinne (activiteiten) Saskia Tuinstra (06-51900609)
saskiatuinstra@chello.nl

Suderfinne (feesten) Roelfineke Schievink (06-37327921)
schievinkjes@kpnmail.nl

Suderfinne (begrafenissen) Henny Schievink (06-48574837)

It Pypke Jelle Spijkstra (06-13828505)

Speelt Wel Oepke Prins 
speelt-wel@outlook.com

Kom Mar Op Jan Visser 
kommaroptoaniel@gmail.com

Pypkesjongers Pier Boonstra (06-51104173)
p.boonstra15@kpnplanet.nl

Voetbal- en volleybalvereniging Annalies v.d. Wal (0511-431721)
annaliesvanderwal@hotmail.com

Schaak- en damclub Sietse Andringa (0511-432178)

Bridgeclub Hans van Woerden 
hrvanwoerden@gmail.com

Biljartclub Auke Cnossen  
auke.wikje@knid.nl

Winterwille Reinder Taekema (06-21866278)

Havenmeester Leendert van der Heide (0511-432034)

Pont Jan van der Wal (06-12238522) info@zonnepont.nl

Jan Jochums Visser stichting Henny Schievink (06-48574837)

Bode Memento Mori Tjitske Hoekstra-Bakker (432504, 06-40606612) 

Wijkagent Japke Kroes (0900-8844)
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Nijs fan de Pypkesjongers

Oprop

No efkes gjin nijs, want dat is der eins net, mar in oprop om ús te stypjen  
troch op ús te stimmen yn it kader fan de Rabo Clubsupport aksje. 

Tegearre mei Sportclub Vereniging Suawoude en de Stifting kom mar op!, 
dogge wy as Shantykoor ‘De Pypkesjongers Suwâld’ in berop op eltsenien 
dy’t lid is fan de Rabobank om foar 25 oktober  ien as twa stimmenop ús  út 
te bringen.

Foar wa’t net krekt wit hoe’t dat moat it folgjende:

1. Iepenje  RABOBANK inloggen
2. Gean nei it symboaltsje Zelf regelen
3. Gean nei Lidmaatschap
4. Jo drukke op it tegeltsje mei de tekst Club Support
5. Jo type yn it sykfinsterke (zoek) ien foar ien de nammen fan de trije 

ferienigingen:
• Shantykoor de Pypkesjongers Suwâld
• Sportclub Vereniging Suawoude
• Stifting  kom mar op!

6. Druk op stemmen
7. Jo ferdiele de stimmen oer ús trijen (max. 2 per club)
8. Slût ôf sa’t oanjûn is en klear is it.

Wy binne och sa wiis mei jimme stipe!!.

Foar de Pypkesjongers, Pier Boonstra.(0511-469770)

Formele kontakten mei ús koar rinne fia Jappie Bakker 06-53300268.
 
Of fia Shantykoor.depypkesjongers@gmail.com.   Sjoch ek ris op ús webstek: 
www.depypkesjongers.frl

Contacten oangeande de Suderfinne: Gerrit Hofman 06-38386116

Harry
Stempel
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Van onze correspondent van het Zuiderend

De knuffel

Ik was in de jaren ’70 motoragent bij de verkeersgroep Den Haag. Ons bureau 
stond op de toenmalige vliegbasis Ypenburg. Motorrijder zijn bij de politie 
was een geweldige functie, eigenlijk een betaalde hobbyist. 

Het werk bestond hoofdzakelijk uit verkeerstoezicht op de provinciale en 
polderwegen, maar ook vele begeleidingen van brede of lange transporten, 
denk aan betonnen overspanningen voor viaducten e.d., maar ook 
wielerrondes. Dit was niet altijd leuk, want tijdens mijn eerste wielerronde, 
de Ronde van Zuid Holland, haakten er voor mijn neus twee wielrenners met 
de sturen in elkaar en vlogen over de kop. Eén van hen stierf ter plaatse aan 
een schedelbasisfractuur. 

Het leek eeuwen te duren voordat er een 
ambulance ter plaatse was. Korte tijd 
hierna werd de helmverplichting voor de 
amateurs- en profwielrenners ingevoerd. 
Dan konden ze nog wel behoorlijk gewond 
raken, maar niet meer gelijk met fatale 
afloop. Begeleiding van leden van het 
Koninklijk Huis kwam ook regelmatig 
voor. Ik herinner me de keer dat, toen 
nog, koningin Juliana los kwam van de 
grond toen ik ze liet schrikken. Dit voorval 
zal ik nog wel eens apart vertellen. Ook 
het begeleiden van bloemencorso’s, 
buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders 
was dagelijkse kost. Leuk werk om te doen.

Tjeerd Daane op de motor

Ook assisteren bij ongevallen kwam regelmatig voor. Zo kwam ik een keer 
voor assistentie bij een ongeval op de rijksweg 12 bij Bodegraven, waarbij een 
meisje van ongeveer 3 jaar gewond was geraakt. Haar vader kwam in botsing 
met een andere automobilist en zijn dochtertje zat los op de achterbank. 

In de beginjaren ’70 was er nog geen gordelplicht voor op de achterbank. 
Het meisje werd opgenomen in het ziekenhuis in Woerden waar ik later op 
de avond de ouders opzocht voor een verklaring. Papa en mama zaten bij 
een ontroostbaar kindje dat, ingepakt in pleisters en verband, in een groot 
ziekenhuisbed lag.
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Volgens de ouders had ze geen pijn meer, maar miste ze haar ‘knuffel’ 
waardoor ze ontroostbaar was. Het behoorde zeker niet standaard tot het 
werk van de politie, maar even later reed ik met de sleutels van het huis 
van de ouders naar Gouda, haalde daar een vaal versleten lappen konijn 
op en reed als de bliksem weer terug naar het ziekenhuis in Woerden. Het 
verdrietige meisje keek mij verbaasd aan toen ik haar eigen knuffel onder 
mijn jas vandaan toverde. Haar verdriet was op slag over, ze klemde de 
knuffel tegen zich aan en ze glimlachte van oor tot oor.

De vader en moeder van het meisje glimlachten met tranen in hun ogen. 
Voor hen was op dat moment oom agent hun beste vriend. Dat dit in andere 
situaties wel eens anders werd ervaren moge de lezers duidelijk zijn, want 
niet iedereen vond het leuk als ik ze ‘lid maakte’ (lees: bekeurde). Maar ja, dat 
behoorde ook tot het vak.

Ik kon deze dienst in ieder geval met een goed gevoel afsluiten.

Later toen ik zelf kinderen had, kon ik van nabij ervaren wat een knuffel voor 
een kind betekent. De knuffels van onze dochter en zoon heetten beide 
Wammes, een gele en een rode lappen hond. Onafscheidelijk waren ze. Als 
ze smerig waren geworden, moest Afien ze heel stiekem in de was doen, 
want tijdelijk afscheid nemen kon echt niet. De Wammesen gaven troost bij 
een ziekenhuisopname en gingen zelfs mee op schoolkamp toen ze al in de 
pubertijd zaten en zelfs heel recent meldde dochterlief dat ze Wammes nog 
steeds had, weliswaar zonder ogen, maar toch.

Het voorval met het gewonde en verdrietige meisje ervoer ik zelf als een 
geluksmomentje om later met genoegen op terug te kunnen kijken.

Tjeerd Daane
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Pingo(-ruïne) of dobbe: ijs of geen ijs

Als water ijs wordt, komen er krachten los: ijs zet uit. Tal van Suwâldsters 
zullen zich de palen in de jachthaven herinneren die door het kruien van 
het ijs vanuit het Prinses Margrietkanaal omhoog werden gestuwd. Deze 
herinnering kwam bij mij naar boven bij de vraag van Tjeerd Daane in de 
voorlaatste dorpskrant, wat in wezen het verschil is tussen een dobbe en een 
pingo.

Vanuit mijn jeugd ken ik een dobbe 
alleen als een soort vijver, waar we 
‘vlotje-varen’ speelden. Over het 
vlot konden we droog de overstap 
maken van het ene naar het andere 
weiland tijdens onze zoektocht 
naar bramen: toarnbei sykjen. Bij 
terugkomst stonden daar tijdens 
hete zomers soms koeien tot aan 
hun middel in de modder te drinken. 
In woorden als de drinkeldobbe 
(Grunnings) of drinkdobbe (Frysk) 
vinden we dit terug. 

Terpen als Hegebeintum kenden vroeger, hoewel deze de hoogste van West-
Europa is, ook een drinkdobbe. Om dat te bevatten is enige historische 
kennis en een snufje logisch denken vereist. Terpen waren bij watersnood 
toevluchtsoorden voor mensen en vee die evenwel moesten blijven eten en 
drinken. Op de terp werd voor de opvang van regenwater dan een dobbe 
gemaakt in een tijd dat er geen waterleiding en geen riolering bestond. 

‘Hai het oet dob dronken’ werd, dankzij deze terphistorie, een uitdrukking 
voor iemand die weet wat er in de wereld te koop is. Je kunt ook zeggen: hij 
heeft alle soorten wateren geproefd. Bij roakeldobbe is er sprake van een 
gemetselde kolk onder het haardvuur waarin de as werd opgevangen om 
later over het land te verspreiden. ‘Hai (of sai) het in aaskedobbe poest’ is ook 
zo’n een prachtige Groningse zin voor een man of vrouw die zichzelf de as in 
het gezicht blies en zo door schade en schande bijleerde.

Dobbe: mens
Bij het typeren van het verschil tussen dobbe en pingo(-ruïne) is de historie 
van terpen belangrijk. Een dobbe is altijd ontstaan NA de ijstijd, door menselijk 
ingrijpen en met een functie verbonden zoals drinkplaats voor de koeien of 
wasplaats voor de paarden, pony’s of herten. Of voor het vlotje-varen. 
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Pingo: lens
Een pingo is ontstaan aan het eind van de ijstijd. Als grondwater bevriest – zie 
boven – dan drukt het de grond omhoog, want bevroren water zet uit en vraagt 
meer volume. Er ontstaat een heuvel door de ijslens. Dit zuivere ijs smelt bij 
het warmer worden, zodat dan de ijslens als een plumpudding in elkaar zakt. 
Volgens oude krantenberichten kan zo’n lens, zoals bij Sigerswâld, best wel 
eens een doorsnee van 150 meter hebben. Het water blijft staan, met een 
diepte van soms zeven meter, en vormt zo met zeldzame planten en dieren 
een oase. De zeldzaamheid heeft uiteraard te maken met de topkwaliteit 
van het water. Een groot verschil met een dobbe is ook dat een pingo of 
pingoruïne als overblijfsel een verplicht wettelijke status dient te hebben.

Bij plannen voor de Warren speelt dit verschil m.i. niet. In de Hardegarijpster 
Warren is er wel sprake van een twaalftal meertjes die volgens Wikipedia 
mogelijk als pingoruïnes zijn aan te merken. In de jaren zeventig en tachtig 
zijn ze deels volgestort met bouwafval volgens oude Leeuwarder Couranten. 
Bij een pingo zou dat, gezien de wettelijke status, nooit mogelijk zijn 
geweest. Niettemin blijven het, nu in een recreatieve sfeer, watertjes met 
een weelderige natuur erin en eromheen. Wat meestal onbelicht blijft, is de 
gebiedshistorie. Juist in dat gebied speelde de familie Groustins vroeger een 
grote rol met daarbij opvallend veel hoge militaire functies. In een tijd met 
regimenten te voet of veelal te paard kun je je snel voorstellen dat leger- of 
regimentspaarden ergens moesten bijtanken. De benaming ‘Om de Dobben’, 
met nadruk op de dorstlessende functie, is nu dan ook meer verantwoord 
dan pingo-plaats.

Jelle Raap

Nierstichting
Wel of niet collecteren?!

De Nierstichting en uw (trouwe) collectanten hebben gemeend dat dit toch 
op een veilige manier kon. En u heeft gelukkig weer gegeven :  € 433,58   in 
totaal.
                                                                                       
Hartelijk dank (ook aan de campinggasten)
Gerda Hylkema

Want:  JE NIEREN ZIJN JE LEVEN!

Collectant gemist? U kunt alsnog een donatie doen op:  www.nierstichting.nl
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Suwâldster om utens

Hoe is het met: Gerrit Hoekstra

Zaterdagmorgen stond ik op het voetbalveld en ontvingen we weer eens een 
compliment over de dorpskrant. Deze mevrouw vertelde dat ze vooral genoot 
van “de âld-Suwâldster”. Ik vertelde, dat ik nog iemand moest zoeken voor de 
komende editie. Ze had wel een idee: “Werom dochst jim Gerrit net; hy is ek 
âld-Suwâldster en is krekt fyftich wurden ommers”. Tja, en als er dan ook 
nog eens aanvullende corona-eisen komen, is dat toch ook een veilige keuze. 
Als zijn vaste mantelzorger hebben we regelmatig en intensief contact. Extra 
gevaar kan het daarom bijna niet opleveren.

Gerrit was vanmiddag bij Louw en Uilkje Schevel op bezoek. (Uilkje is zijn 
oude buurmeisje en nog steeds zijn vriendin!) Op de terugreis is hij bij ons 
langsgekomen en heel officieel heb ik hem geïnterviewd. Zijn fotoboek erbij, 
want ikzelf ben slecht in het vasthouden van familieherinneringen en ook bij 
Gerrit is dat niet altijd even nauwkeurig.

Gerrit is geboren op 8 september 1970 in het ziekenhuis van Drachten. Dus 
net 50 geworden! Zijn verjaardag is bescheiden gevierd, maar iedereen 
waarmee hij regelmatig contact heeft, heeft een bijdrage geleverd aan 
een film. Deze heeft hij op zijn tablet staan en kan hij iedereen laten zien. 
Ongetwijfeld hebben Louw en Uilkje er vanmiddag van genoten, en zichzelf 
terug gezien. Ook Jan en Dieke Bergsma zullen zeker de film te zien krijgen!

Gerrit heeft Downsyndroom en was dus een bijzonder kind. Zijn ouders 
besloten dat Gerrit zo normaal mogelijk moest opgroeien. En dat kon in 
Suwâld gelukkig. Een oom van Gerrit heeft later een boekje geschreven over 
de manier waarop Gerrit kon opgroeien in het dorp. Gewoon met Uilkje en 
andere kinderen (o.a. Marius, Annelies, Anita, Andries, Roelof, Ruurd en Jitse) 
uit het dorp naar de kleuterschool bij Juf Lenie. 

Gerrit vond juf Lenie erg lief, hoewel Gerrit haar een keer per ongeluk 
heeft opgesloten in de berging van de school. Gerrit mocht haar ook weer 
“bevrijden”. Gewoon op voetbal bij SVS, het elftal waar Gerrit in zat was het 
eerste kampioens-elftal van SVS. Op de platte kar achter de auto door het 
dorp! (In zijn elftal zaten o.a. Henk van der Heide, Siem-Jan Algra, Ritske Kooi, 
Hielke Mous, Lieuwe Boskma, Herman Hoekstra, Ale Wietze Mulder.) Gewoon 
meedoen met het dorpsfeest. Gewoon met Johannes Bosma en Henk van der 
Heide spelen in de zandbak. Later wekelijks mee met het eerste van SVS. Zijn 
vaste begeleiders waren toen Gerrit (“naamgenootje!” roepen ze nog steeds 
naar elkaar) Hofman en Symen Algra.
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Toen Gerrit van school af was, ging hij werken op de kaarsenmakerij van 
Talant in Burgum, weer wat later in de tuinen en het dierenparkje bij 
Berchhiem. Toen dat complex gesloten werd, kon hij aan de slag op de 
tuinderij aan de Noardermar in Burgum. Daar heeft hij heel lang gewerkt. Hij 
was de vaste bestuurder van de bakfiets. In heel Burgum haalde hij spullen 
op en bezorgde spullen bij de andere Talant vestigingen. Maar ook werd hij 
met boodschappenbriefjes er op uitgestuurd naar de Plus en de Karwei.

Gerrit is een erg goede zwemmer. Omdat de meeste vakanties in zijn jeugd 
werden gedaan met de boot, moest Gerrit van zijn ouders naar zwemles. De 
diploma’s A en B en twee reddingsbrevetten werden gehaald. En nog steeds 
zwemt Gerrit graag. In de Wetterstins kan hij nog het hele bad onder water 
afleggen. In de lengte!

In 1984 overleed Gerrit zijn vader plotseling. Gerrit was toen al een tijdje 
na schooltijd “boerenarbeider” bij de familie Hulder. Hij en Theun waren 
twee handen op één buik. Samen melken en grappen uithalen. Erg gezellig 
theedrinken bij vrouw Hulder (twee stukken brood met kaas) en dan aan de 
slag. Ook nadat T en T (zoals Gerrit hen noemt) van de boerderij waren en 
in Burgum woonden, kwam Gerrit zeker één keer per week nog even langs. 
Nog heel lang hadden ze hun eigen spreuken zoals “Trije Protters op in Prikje” 
en Hotze Knibbelskonke (Gerrit zijn meester Hotze Simonides). Ook werden 
de beide rode koeien van Theun vernoemd naar Gerrit zijn zus Joukje en 
schoonzus Gelbrig, omdat die rood haar hadden. Als er een kalf geboren 
werd uit deze koeien werd er steevast veel aandacht aan besteed. Gerrit 
geeft aan dat Theun en zijn gezin belangrijk waren en nog steeds zijn voor 
hem. Dat Gerrit begin dit jaar, midden in de coronatijd, naar de begrafenis 
van Theun mocht, gaf aan dat hij een deel van de familie Hulder was.

Gerrit verhuisde met zijn Mem naar de ds Oosterhuisstraat. Toen hij 25 jaar 
werd, haalde de brandweer hem op, om hem naar Burgum te brengen voor 
een receptie. Gerrit werkte toen bij de brandweer en de commandant en 
één van zijn manschappen kwamen met sirenes en zwaailichten aan Gerrit 
ophalen. 

Het werd een groot feest in Burgum. De hele familie, alle voetballers van 
SVS 1, vrienden en bekenden, allemaal kwamen ze Gerrit feliciteren. Over 
verjaardagen gesproken; de eerste kaart voor Gerrit z’n verjaardag komt 
altijd van onze oud-dorpsgenoot Piet van der Meulen.
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Later is Gerrit met zijn Mem verhuisd naar Burgum. En weer een tijdje later 
is Gerrit alleen verhuisd naar de Kuperstrjitte in Burgum. Zelfstandig wonen 
met begeleiding. Nu al weer 19 jaar! Ook weer heel gewoon! Begeleiding 
van Talant en familie. Aan de hand van een weekendrooster wordt ervoor 
gezorgd dat hij elk weekend iets te doen heeft. Vroeger ging Gerrit dan het 
ene weekend naar zijn mem en het andere weekend naar zijn broer of één 
van zijn zussen. Na het overlijden van zijn zussen en zijn mem worden de 
weekenden ingevuld door zijn broer, een zwager, een drietal nichten, twee 
ooms en tantes en “omkesizzers” en Uilkje en Louw. Zijn nichten wonen in 
Zutphen, Vlissingen en Sneek, dus lange reizen zijn geen probleem! Daarnaast 
heeft Gerrit nog veel adresjes waar hij zo nu en dan even langsgaat voor een 
kopje koffie en een praatje. Gerrit heeft altijd wat te doen.

Door de week is het ook druk. Maandagmorgen naar de voetbalclub in 
Burgum. Gerrit doet daar met de Maandagochtendploeg klusjes om de 
velden te onderhouden, koffie te zetten en dergelijke. Hij heeft daar een paar 
vaste begeleiders. Dinsdag en woensdag naar Prodak /Carwash Easterhei 
(autowassen is zijn favoriete werk), donderdags naar Glinstra State en vrijdags 
naar tuincentrum Douma. Zaterdags wordt besteed aan voetbal. Gerrit maakt 
volwaardig deel uit van de staf van FC Burgum als assistent leider. Hij heeft 
deze klus overgenomen van zijn vriend en collega Jaap Willem, die dit werk 
vanwege zijn gezondheid niet meer kon doen. Ook na zijn avondeten is er 
genoeg te doen. Dinsdagavond werkt Gerrit in de bediening bij de Stryp, 
woensdagavond naar de gespreksgroep voor verstandelijk gehandicapten, 
donderdags meedoen met het G-voetbal. In de zomer zeilt Gerrit op de 
Burgumer Mar. Ook gaat hij vaak mee naar motorsportevenementen, waar 
dan ook in het land. En elke avond rond 21.15 uur (of later) komt er een 
telefoontje naar Suwâld om even verslag te doen van de belevenissen van de 
afgelopen dag en om de planning voor de volgende dag(en) door te nemen. 
Hij heeft het druk!

Gerrit doet met de zeilvereniging mee aan zeilwedstrijden. Eén van zijn 
begeleiders is onze oud-dorpsgenoot Bouwe van der Meulen. Soms in de 
buurt op het Sneekermeer, maar ook wel in Rotterdam. Een paar dagen zijn 
ze dan op pad. Gerrit komt dan ook beroemdheden tegen zoals Piet Paulusma 
en natuurlijk wordt er dan even een foto gemaakt. Ook Geart van Tuinen van 
de Omrop kent Gerrit. Dat bleek op de tribunes van Heerenveen, waar ze 
elkaar weer eens tegenkwamen. “Hoi Gerrit” riep Geart! Naar aanleiding van 
zeilwedstrijden op de Burgumer Mar kwam Gerrit voor de radio. Omdat hij 
zijn gouden medaille bij zich had, noemden de mensen van de Omrop hem 
“Gouden Gerrit”.

Vervolg: Suwâldster om utens
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Enige tijd geleden is Gerrit verhuisd naar een mooi appartement aan de Prins 
Bernardstraat. Aan de ene kant woont zijn kennis, de burgemeester (Jeroen 
voor Gerrit), en aan de andere kant Gerrit. Dat was ook een mooi verhaal, 
want op de dag dat de schilder begon met het opknappen van Gerrit zijn 
woning aan de Kuperstrjitte kwam er een brief van de woningbouw dat het 
complex zou worden afgebroken. Dat was even heel vervelend, en vroeg snel 
schakelen. Snel is niet een eigenschap die Gerrit goed ligt, maar het hele 
mooie appartement dat ter vervanging werd aangeboden is nu al weer 2 jaar 
tot volle tevredenheid “myn eigen stekkie”.

Gerrit komt nog regelmatig in Suwâld. Hij vindt het hier heel erg leuk. 
Soms naar de kerk en dan heel veel bekende gezichten tegenkomen. 
Toneelavonden vindt hij ook erg leuk. Met bijna iedereen wordt er dan een 
praatje gemaakt. En als er om wat voor reden ook in Burgum geen voetbal 
is, trekt nog altijd SVS. Gerrit fietst altijd graag langs het kanaal heen en terug 
via de Warren. Hij kan ’s avonds dan mooi even de stand van zaken bij de 
boerderij van de familie Hulder en Geerligs doorgeven. Ook komt hij vaak al 
dan niet toevallig andere bekenden tegen. In de familie wordt Gerrit Sherlock 
Holmes genoemd, omdat hij bijna altijd weet waar iedereen van de familie 
uithangt.

Gerrit denkt met heel veel plezier aan zijn tijd in Suwâld terug. Toen hij 
onlangs door Omrop Fryslân werd geïnterviewd (alweer!) naar aanleiding van 
de start van het G-voetbal in Burgum, begon hij over de “oude tijd”. Toen de 
journalist doorvroeg, vertelde hij dat hij vroeger in Suwâld ook bij SVS had 
gevoetbald. Ooit heeft hij ook nog eens een doelpunt gemaakt!

Door alles hierboven is Gerrit erg bekend geworden. Iedereen die met hem 
door Burgum loopt, wordt steeds verrast  met een “hoi Gerrit”. Als je Gerrit dan 
vraagt “wie was dat” weet hij het vaak niet eens, al is dat na de staaroperatie 
die begin dit jaar is uitgevoerd wel veel beter geworden.

Gerrit zou nooit een zo zelfstandige man geworden zijn zonder zijn jonge 
jaren in Suwâld. De zorg en aandacht die hij daar heeft ontvangen en de 
normale manier waarop iedereen met hem omging, hebben de basis gelegd 
voor zijn vertrouwen in anderen en hemzelf!

Piet Gosse Hoekstra
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Neie inwenners fan Suwâld

Kunnen jullie je in het kort voorstellen? 
Wij zijn Peter en Annet Frölich. We wonen op de Stelling 6.  We hebben een 
dochter van 25, Iris en  Tom van 23. Beide zijn het huis al uit. Annet werkt in 
de zorg en Peter werkt bij de politie. 

Wat of wie heeft jullie in Suwâld gebracht?
We wilden graag uit de hectiek van Leeu-
warden. Op een dag zei Peter tegen Annet: 
laten we een stuk gaan fietsen. Naar Suwâld. 
Want Peter reed er uit zijn werk vandaan al 
op de motor doorheen.   Nadat ook Annet Su-
wâld had gezien waren ze verkocht. 

Superleuk: Het  pontje,  de camperplek. Veel 
reuring in het dorp. Verliefd op Suwald. Van-
wege het dorp, authentiek dorp. Aan Suwâld 
en aan het uitzicht wat ze nu hebben. Ze 
hebben echt gekozen voor dit huis met dit 
prachtige uitzicht. 

Wat hopen jullie in Suwâld te vinden?
Rust en woonplezier. Veel fietsen, wandelen. Genieten van de omgeving. 
Zonsondergang. We hebben beide een hectische baan.  Als je dan thuis komt 
komen we tot rust. Hebben echt het gevoel thuis te komen. We voelen ons 
hier ook erg welkom. Zijn dit van uit Leeuwarden niet gewend. Hebben bloe-
men, kaartjes gekregen van de buurt. Erg leuk.  

Sinds wanneer wonen jullie in Suwâld?
Wij zijn dit jaar op 31-05-2020 in Suwâld komen wonen. Meteen dezelfde 
dag alles verhuisd. Naar zolder gebracht. Twee matrassen op de grond gel-
egd. Dezelfde dag blijven slapen! Vanuit daar geklust. Twee matrassen op de 
grond. Veel via internet gekocht. Ook i.v.m. Corona. Zodat je niet steeds naar 
de winkel hoeft. We zijn nog niet klaar. Wij vermaken ons hier wel. We zijn ooit 
begonnen op huisnummer 6 en daar gaan we ook eindigen. We hoeven hier 
niet meer weg.

Wat mis je is Suwâld?
• Een dorpswinkel die alles heeft wat je nou net even nodig hebt. Dat zou  

leuk zijn.                         
• Meer keus in providers voor tv/internet etc.. Heeft 6 uur aan telefoon ge-

hangen met….. Is nu wel klaar, en er klaar mee.  Maar toch.
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Rabo Club Support

Ben jij lid van de Rabobank? Stem op de vereniging die je een warm hart toe 
draagt! 

Je kunt van 5 oktober t/m 25 oktober stemmen op jouw club.

Dit jaar kun je ook op de dorpskrant stemmen. Wanneer je op ons wilt stem-
men, kan dat door op DORPSBELANGEN SUWALD te klikken. Daaronder staat 
beschreven dat de stem voor de MEI INOAR is.

De lijst van deelnemers met een vereniging uit Suwâld is natuurlijk langer. 
Zo weet ik dat Tonielselskip ‘Kop mar op’ en SVS ook op de lijst staan. Bekijk 
dus even goed waar je je stem aan wilt geven. Maar vergeet niet te stemmen. 
Door je stem uit te brengen, steun je de club/vereniging financieel.

Wilma Bouma

Hebben jullie hobby’s?
We houden allebeide van reizen. Bij Peter achterop de motor zijn we al naar 
o.a. Normandië, Duitsland, Luxemburg. Heerlijk om te doen. Ook vliegen 
naar Egypte, Kreta, en ook naar Zuid-Africa. Prachtig. 

Daarnaast houdt Peter erg van tuinieren. Het onderhoud ervan. Dat werkt 
erg ontspannen. Annet hoopt nog eens een groentetuin te beginnen. Wellicht 
kan ze in Suwâld hiervoor de nodige tips krijgen. Er  wordt flink getuinierd in 
Suwâld. Daarnaast is Peter  erg fan van Ajax.

Voor nu weten we eerst genoeg van deze NIEUWE SUWÂLDSTERS! Bedankt 
Annet en Peter.

Wellicht tot ziens, op welke manier dan ook. 

Wilma Bouma
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Uit de Oude Doos
Uit: ‘Mei Inoar’ april 1985

Ut de skiednis fan Doarpsbelangen I

It foarspul.
Om’t lang al it ferlet field waard fan in feriening dy’t op 
maatskiplik gebiet (en foar de arbeider yn ’t bysûnder) wat 
utewei sette koe, waard op tongersdei 19 desimber 1901 in 
gearkomste belein by O. Antonides, de kastelein op ‘e Su-
derein. Dêr kamen 36 man (“vele makke schapen in een hok”) 
op tasetten. De hear Rispens hie de lieding en ornearre dat 
op gâns oare plakken bloeiende ferieningen bestiene, dy’t, 
godstsjinstich en polityk, boppe de partijen steande as 
doel hiene om op maatskiplik terrein misstannen op te rûm-
jen, ferbetteringen oan te bringen yn ’t belang fan elke 
doarpsgenoat apart en benammen yn dat fan de arbeider, dy’t 
winterdeis sa graach wat byfertsjinje woe. Dat doel koene 
de measte oanwêzigen ûnderskriuwe. Der kaam in foarlopich 
bestjoer (“in feriening sûnder bestjoer is in skip sûnder 
roer”): Rispens, Veninga, Wadman, Beerda en van der Vies. 
Hja soene Statuten en Reglemint opstelle.

De oprjochting.
De feriening foar Doarpsbelangen Suwâld waard oprjochte op 
‘e 2e fan jannewarismoanne 1902 yn in gearkomste dy’t jûns 
healwei achten begûn by deselde O. Antonides. It niisneamde 
foarlopich bestjoer koe 26 man in wolkom taroppe, fan wa’t 
23 fuort lid waarden. Trije woene earste de kat ris út ‘e 
beam sjen: hja wiene fan betinken dat “er niets uit groeien 
zou, zoo de meer notabele en welgestelde ingezetenen van Sua-
woude niet toetraden”. Dêr waard tsjin yn lein “dat zeker uit 
de jeugdige plant geen krachtigen boom groeien kon, indien 
ieder een standpunt innam als het hunne”. Dat holp lykwols 
gjin grevel, mar “tot hun eer dient gezegd, dat ze als ech-
te stijfkoppige Friezen voet bij stuk hielden”.Statuten en 
Reglemint waarden goedkard mei de tafoeging (fan J. Allema), 
dat leden fan ‘e feriening foarrang krigen by‘t “verschaf-
fen van arbeid”. Yn ’t earste bestjoer waarden keazen: F. 
Rispens (foarsitter), J. van der Vies (skriuwer), A. Veninga 
(skathâlder) en D.S. Bergsma en J. Allema (bysitters).
It earste útstel (fan Y.F. Bergsma) wie om yn ’t doarp in 
sikefûns op te rjochtsjen, tagonklik foar elkenien (soe yn 
stúdzje naam wurde!).
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Fierders waard it bestjoer opdroegen (troch Geertsma) om by 
de “bevoegde macht” mear ljocht foar Suwâld te bepleitsen. 
It útstel om in Nachtwacht oan te stellen makke gâns ton-
gen los: “Tot ieders gerustheid, want velen waren voor een 
nachtwacht bevreesd in plaats van op diens hulp te rekenen, 
kon hij (de foarsitter) zeggen dat “de gevreesde” in den 
doofpot was gestopt”.

Ien fan ‘e earste dieden fan dat earste bestjoer hat west 
it ynstellen fan in Skieppefûns om dêrmei “minvermogenden” 
te helpen by it oankeapjen fan in skiep. Dat gie neffens de 
folgjende, fan D.S. Bergsma opstelde, betingsten fan it 
Reglemint:
1. it skiep wurdt troch in deskundige oankocht “opdat den 

arbeider misschien niet een verkeerd in de handen gestopt 
wordt”;

2. de kostpriis wurdt rinteleas foarsketten;
3. ôfbetelling: april en maaie wyks 25 sinten; juny o.e.m. 

septimber wyks 50 sinten; oktober en novimber wyks 25 
sinten; de fjouwer wintermoannen neffens wat mist wurde 
koe;

4. as op 1 maaie de helte fan ’t skiep net ôfbetelle wie, 
moast de hâlder de helte fan ‘e frucht en de helte fan 
‘e wolle oan ‘e feriening ôfstean (“wat geschiedt op af-
betaling”);

5. de feriening kin ’t skiep “hernemen”, as de ôfbetelling 
stûket;

6. de feriening bliuwt eigner oant it totaal ôflost is;
7. by skelen “beslist zoo mogelijk het Bestuur, bij ingri-

jpende aard de Vereniging”.

In oare kear wat oer de “werkverschaffing” fan ‘e feriening en 
inkelde oare hite hangizers, dêr’t op ‘e selde wize út bliken 
dwaan sil, dat de tiden yn ryklik tachtich jier hurd feroarje 
soene en gâns ferbetterje!

(auteur onbekend)

Freerk Rispens (Griffermearde dûmny / Kb. 51); Jantje van der Vies (skoalmaster 
fan ‘e iepenbiere skoalle / Kb. 16); Albert Veeninga (timmerman/architect / Kb. 
22); Douwe S. Bergsma (boer / N. 2); Jan K. Allema (boer / Kb. 1) Oege A. Anto-
nides (herberg ‘Vaartzicht en Overzet’ / Z. 34); Reint T. Beerda (boerearbeider en 
needslagter / Kb. 65); Yke F. Bergsma (fisker / Z. 3); Andries Geertsma (skilder 
/ postboade / Kb. 65, Kb. 39, Z. 13 en Kb 38); Sipke Wadman (bakker / Kb. 45); 

Harry van der Meulen
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Bedankt dorpsgenoten! 

‘ We kunnen geen afscheid nemen
En slenteren zij aan zij voort
Heel langzaam valt rond ons de schemer
Jij mijmert, en ik zeg geen woord

We lopen een kerk in en kijken
Naar uitvaart, doop, huwelijksmis
We gaan, elkaars blikken ontwijkend..
Waarom het bij ons niet zo is?

Of we zetten op ‘t kerkhof ons neder
In de sneeuw, en voelen ons vrij
Met je wandelstok schets je kastelen,
Waar je eeuwig zult wonen met mij. ‘

Anna Achmatova 1917

Beste dorpsgenoten,

Het gedicht van de rouwkaart van Jan. Herkenbare beelden en een troostend 
einde. Door de manier waarop Jan ons heeft losgelaten kunnen wij naast het 
verdriet ook verder met mooie herinneringen en warme gevoelens. Jullie 
blijkens van medeleven ook tijdens Jan zijn ziekte hebben ons goed gedaan. 
Hartverwarmend ! Heel veel dank daarvoor. 

Frederique, Jate, NilsJan, Riekus en Geerben.

In Memoriam

Froukje Heijkant.

Op 16 september jl. is Froukje Heijkant overleden. Ze bezorgde sinds 
vorig jaar juni de dorpskrant. Dit deed ze samen met haar man. Naast het 
bezorgen van de dorpskrant was ze erg actief bezig in hun eigen buurt om 
voor de ouderen bv. een gezellige middag te organiseren. Froukje was een 
erg betrokken persoonlijkheid. Ze had oog voor de medemens. Persoonlijk 
ken ik haar ook als schminkster van “Tonielselskip Suwâld”. Daar hebben we 
de nodige bijzondere en hilarische momenten beleefd. Froukje, we zullen je  
missen.  Jos blijft de dorpskrant bezorgen. Bedankt hiervoor. En sterkte met 
het verlies.

Wilma Bouma, namens de redactie
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Laat je horen!

Laat je horen! Want “De Wâldsang moat (sa) bliuwe!”

Uit de media heb je vast vernomen dat de gemeenten Dantumadiel en 
Achtkarspelen minder tot geen subsidie meer willen geven voor muzieklessen 
bij Cultuurcentrum de Wâldsang. In november zullen de gemeenteraadsleden 
hierover stemmen. Wij willen hen laten inzien dat wegstemmen van deze 
voorstellen het juiste is. En jij kunt ons daarbij steunen!

In deze bezuinigingsvoorstellen wordt de subsidie aan Cultuurcentrum de 
Wâldsang drastisch verminderd, en in Achtkarspelen zelfs geheel stopgezet 
per 2022. Dit vormt een groot gevaar voor betaalbaar en toegankelijk 
muziekonderwijs in onze regio. Op scholen zal het niet meer structureel 
en professioneel kunnen worden aangeboden. En voor particuliere 
leerlingen zullen de kosten voor muziekles bijna verdubbelen. Te duur voor 
veel ouders, waardoor veel minder leerlingen worden opgeleid. Ook om 
bijvoorbeeld in een korps te kunnen spelen. Er dreigt regionale cultuur te 
verdwijnen. (Voor meer informatie, Notitie Feiten en Effecten: https://www.
cultuurcentrumdewaldsang.nl/feiten-en-effecten.

Wij vragen iedereen die het muziekonderwijs een warm hart toedraagt om 
massaal kenbaar te maken dat betaalbaar en toegankelijk muziekonderwijs 
belangrijk is. Ook voor het hele welbevinden als mens, zo tonen veel 
onderzoeken aan.

Steun ons en jezelf!
• en onderteken onze digitale petitie:  

https://www.cultuurcentrumdewaldsang.nl/online-petitie
• of onderteken schriftelijk via de advertenties in de kranten. Die 

ontvangen we graag op onze leslocaties of per post: De Wâldang, De 
Ring 1A, 9285 ZV, Buitenpost;

• en/of schrijf je protestbrief/e-mail aan de gemeenten; 
       info@dantumadiel.frl; Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
       gemeente@achtkarspelen.nl; Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost;
• mail de raadsleden van de gemeenten (www.achtkarspelen.nl; www.

dantumadiel.frl) 
• deel onze berichten op sociale media;
• wijs iedereen op het belang van je stem laten horen;
• volg en steun onze acties (zie www.cultuurcentrumdewaldsang.nl).

Laten we massaal kenbaar maken dat deze voorgenomen bezuinigingen van 
tafel moeten!  Laat je stem horen!

Hartelijk dank en met vriendelijke groeten, 
Bestuur en de docenten van Cultuurcentrum De Wâldsang. 
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KEaRN 

Vijf jaar KEaRN Buurtbemiddeling wordt bekrachtigd
met ondertekening convenant 

BURGUM - Op maandag 5 oktober jl. ondertekenden de gemeenten 
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, woningcorporaties WoonFriesland en 
SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen) en welzijnsorganisatie KEaRN 
een convenant Buurtbemiddeling. Norma Klarenbeek, coördinator van 
KEaRN Buurtbemiddeling, noemde het een belangrijk moment: “Het is een 
mooie basis om de samenwerking nog beter op elkaar af te stemmen!”

Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepaste ondertekening. 
Namens de gemeenten ondertekenden de beide burgemeesters, Jeroen 
Gebben (Tytsjerksteradiel) en Oebele Brouwer (Achtkarspelen) en namens 
KEaRN Welzijn directeur bestuurder Anneke Adema in de raadzaal van de 
gemeente Tytsjerksteradiel. De ondertekening namens WoonFriesland (door 
directeur bestuurder Sigrid Hoekstra) en SWA (door directeur bestuurder 
Emmy Elgersma) zal later deze week plaatsvinden. Via een online verbinding 
met ‘Cyber beppe’ waren beleidsmedewerker Nynke Talstra en Koos Veltman 
(WoonFriesland, lid stuurgroep) ook aanwezig bij de ondertekening. 

Buurtbemiddeling viert eerste lustrum
KEaRN is door de gemeenten in 2015 gevraagd Buurtbemiddeling op te zetten 
in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De afgelopen vijf jaar 
is er een uitstekende samenwerking ontstaan tussen de beide gemeenten, 
de politie, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, woningcorporatie 
SWA en KEaRN Welzijn. Het lustrum dat dit jaar wordt gevierd, krijgt met de 
ondertekening van het convenant een extra feestelijk tintje.

KEaRN Buurtbemiddeling is inmiddels een begrip geworden. Veel inwoners 
vinden zelf de weg naar KEaRN Buurtbemiddeling en maken dankbaar 
gebruik van de diensten van de vrijwillige buurtbemiddelaars. Als onpartijdige 
en deskundige gesprekspartners helpen zij bij het vinden van duurzame 
oplossingen voor allerlei problemen zoals geluidsoverlast, erfafscheiding 
of verstoorde relaties. Ook de gemeenten, woningcorporaties en de 
politie omarmen KEaRN Buurtbemiddeling als het gaat om het vinden van 
oplossingen voor problemen tussen buren. Verstoring van de openbare 
orde valt onder de politie en ernstige en structurele woonoverlast pakken de 
woningcorporaties op.

Samenwerking geregeld in convenant
Het convenant Buurtbemiddeling legt de samenwerking vast tussen de 
gemeenten, de beide woningcorporaties en KEaRN Welzijn. 
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De politie ondertekent het convenant weliswaar niet, maar is tevens een 
belangrijke partij als het gaat om buurtbemiddeling.

Dit samenwerkingsdocument geeft inwoners de zekerheid van kwaliteit van 
de werkwijze van KEaRN Buurtbemiddeling. Op die manier kan nog betere 
service worden verleend aan inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 
die er zelf niet uitkomen bij een geschil met hun buren. Voor het aanvragen van 
KEaRN Buurtbemiddeling kunnen de buren zich melden bij KEaRN. Inwoners 
blijven zelf verantwoordelijk voor het oplossen van conflicten. Klarenbeek: 
“De oplossing moet uiteindelijk bij de mensen zelf vandaan komen. Wij zitten 
feitelijk op onze handen. Wel kunnen we mensen wijzen op dingen die ze zelf 
niet meer zien, bijvoorbeeld wanneer er veel negativiteit is.”

Het beoogde resultaat van de inzet van KEaRN Buurtbemiddeling is een 
sterkere buurt waar mensen prettig met elkaar kunnen wonen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.kearn.nl/
buurtbemiddeling of bellen met 06-55841440 (Norma Klarenbeek).
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Postma tankstations B.V. Tytsjerk - tankpostma.frl (0511-431256)
Jeeninga Bouw - jeeninga-bouw.nl (06-20985221)
Tjalma auto’s - (0511-482264)
Bed & Breakfast De Warren - bbdewarren.nl (06-37335466)
Onderhoudsbedrijf Braaksma - (06-33706472)

ITD automatisering en Klijnstra online - itd.frl (0511-840072)
Hoekstra Flowers - (06-55564189)
Hondentrimsalon ‘t Kluifje - (06-19752206)
Schoonheidssalon Gjillie - salongjillie.nl (0511-432531)
Tij Uitvaart - tijuitvaart.nl (0511-474730)
Frutzel - Frutzel.nl (06-12833462)
Pedicure Wilma Bouma - pedicurewilmabouma.nl (06-10611622)
Schoonmaak- en schildersbedrijf H. Zijlstra - sshz.nl (06-54995890)
Maatwurk W.D. van Vaals - maatwurk.nl (06-50222073)
Suderfinne en ‘t Pypke  
Boekhandel Burgum - boekhandelburgum.nl (0511-463737)
Kaashandel van der Wal - kaashandelvanderwal.nl (06-12553195)
Drankenspeciaalzaak Jelle - facebook.com/jelledranken (058-2138469)
Vandaag BSO - kindvandaag.nl (0512-541810)
SmoekK Styling met zorg - smoekk.nl (06-12251152)
Bosma verreiker verhuur - bosmaverreikerverhuur.nl (06-52006743)
Loon- en aannemersbedrijf van der Meulen - vandermeulensuwald.nl (06-12990365)
C. van den Adel - cvandenadel.nl (0511-469980)
Banga administraties - banga-administraties.nl  (06-15453494)
Harm Spijkstra Timmer- en onderhoudsbedrijf Feanwâlden - (06-18430009)

G.S. van der Wal Timmerwerken - (06-51125061)

Zonnepont Schalkediep - zonnepont.nl 

Mitra Slijterij ‘t Span - mitra.nl  (0511-464020) 

Prisma Direct - prismadirect.nl (058-2800345)

Bosma Verhuur - bosmaverhuur.nl (06-11410472)

Rekladruk - rekladruk.nl (058-2562877)

De Mei Inoar is weer mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

Sponsoren
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Drankenspeciaalzaak Jelle

Veel Suwâldsters zullen mij nog wel kennen als de zoon van Jappie en Hilly.
Ik woon sinds februari, na 10 jaar in Burgum te hebben gewoond, weer in 
Suwâld samen met mijn vrouw Elien en onze kinderen Norah (5) en Flint 
(2). Elien heeft een eigen praktijk voor psychomotorische therapie (PMT) en 
paardencoaching en ik heb een slijterij in Leeuwarden.

Het was niet ons plan om terug te keren naar Suwâld, maar meestal vind je 
de dingen als je er niet om zoekt. Zo kwamen wij vorig jaar toevallig in contact 
met Jet Mous. Zij gaf aan dat ze er over nadacht om te verhuizen, maar dat 
dat nog lang niet zo ver was. Wij hadden ook nog geen verhuisplannen. We 
vonden het wel een prachtig huis, dus we spraken af dat als het zover was, 
over een paar jaar, dat we dan de eerste koop zouden hebben.

2 weken later werden we gebeld. Of we het huis nog wilden kopen, want zij 
had een bod gedaan op een huis en dat was akkoord. Vanaf dat moment is 
alles heel snel gegaan en nu wonen we alweer een dik halfjaar op Zuiderend 
4.
Omdat ik ook sponsor ben van de dorpskrant, werd mij gevraagd om ook 
even uit te lichten wat ik zakelijk zoal uitspook, dus vandaar even een klein 
verhaaltje over mijn winkel:

In 2013 heb ik de winkel overgenomen van Mitra, een slijterijketen. De eerste 
2,5 jaar was dit nog wel onder de naam Mitra, maar sinds 2016 helemaal 
onafhankelijk als “Drankenspeciaalzaak Jelle”

Samen met mijn beide collega’s Jantina en Sabina run ik de zaak op een manier 
die afwijkt van de meeste slijterijen. Waar je in de meeste slijterijen alleen de 
grote merken vindt, richten wij ons vooral ook op de kleinere, ambachtelijke 
merken. Hier krijg je vaak veel meer waar voor je geld, omdat er geen geld op 
gaat aan marketing. Nu is smaak altijd heel persoonlijk en ik kan wel zeggen 
dat het lekker is, maar om je daar van te overtuigen hebben we ook een 
proeflokaal waar ongeveer 700 flessen open staan. Je kunt dus eerst proeven 
of je het lekker vindt. Zo koop je nooit een kat in de zak.

Voor zover mij bekend is, zijn wij ook de enige slijterij die op de gevel heeft 
staan, dat mensen minder moeten drinken. “drink minder, drink beter” is 
onze slogan. Hiermee willen we zeggen dat je bewust moet genieten. Teveel 
alcohol is niet goed voor je, dus als je er dan van geniet, zorg ervoor dat je ook 
iets echt lekkers hebt.

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs. De koffie staat altijd klaar.

Sponsor aan het woord
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Zuurkoolschotel voor minimaal 4 personen

Ingrediënten 
• 2 zakjes zuurkool (die u zelf het lekkerste vindt)
• aardappelpuree (pakje met water toevoegen is het makkelijkst)
• blik ananas stukjes
• 500 gram shoarma
• shoarmakruiden
• zakje geraspte kaas

Bereiding
• Kook de zuurkool in een pannetje. Na een half uur kunt u het afgieten.
• Maak in hetzelfde pannetje aardappelpuree klaar. 
• Bak shoarma voor
• Doe een laag aardappelpuree in de schaal. Daarboven op zuurkool 

en dan ananas blokjes. Vervolgens shoarma en dan weer een laag 
aardappelpuree. 

• Strooi het zakje kaas erover en zet het in de ook een op 200 graden 
ongeveer 30 minuten. 

Eet smakelijk!

Betty Leffers

Recept van de maand
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Vrouwenvoetbal

Sportverslag vrijdag 25-09 2020   VR1.

Op vrijdag 25-09 hebben de vrouwen van Suwâld laten zien wat ze waard zijn.
Het toernooi werd in Garijp gespeeld. 

De deelnemende ploegen waren:
Veenwouden, Jistrum, Zwaagwesteinde, Garijp en Suwâld natuurlijk. Net 
zoals elke ploeg moesten ook de dames van Suwald er even inkomen. Maar 
al vanaf wedstrijd 1 laten ze zien dat ze niet te overwinnen zijn.  Al snel bleek 
dat de dames uit Suwâld goed in vorm waren. Het begon meteen met 5-0, 
gewonnen tegen Veenwouden. Dat dat vleugels geeft mag duidelijk zijn! Wat 
een enthousiasme, teamspirit en lol in het spel. Daar word je als toeschouwer 
erg blij van. 

Vanuit mijn kant zou ik dan ook iedereen die dit leest, uitnodigen om ook eens 
te gaan kijken. Helaas is dat door de aangescherpte regels van corona niet 
mogelijk. Maar jullie mogen van mij aannemen dat jullie wat hebben gemist. 
Vrouwenvoetbal, ik houd ervan. Het toernooi resulteerde in de volgende 
uitslagen.

5-0  gewonnen tegen Veenwouden,
1-0 gewonnen tegen Garijp
3-1  gewonnen tegen Zwaagwesteinde,
4-1 gewonnen tegen Jistrum.

ALLES GEWONNEN!

Met zo’n topteam gaan ze vast nog meer winnen. Succes nog dames, komend 
seizoen. Wat heerlijk om te zien dat de jonge dames van Suwâld er zo’n plezier 
in hebben. 

Wilma Bouma
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 5 sept.  Blauw Wit’34 JO10-3—Suawoude JO10-1  3-5
  Suawoude JO9-1—FC Birdaard JO9-2   11-3

12 sept. Leovardia JO9-3—Suawoude JO9-1   5-7
  Blauw Wit’34 JO8-4—Suawoude JO8-1   6-6

19 sept. Suawoude 1—A.S.C. 1     1-3
  Suawoude 2—Lions’66 3    0-8
  Rijperkerk/Suawoude JO15-1—Dokkum JO15-1 3-4
  VC Trynwâlden MO13-1—Suawoude MO13-1  1-8
  Leeuwarder Zwaluwen JO10-1—Suawoude JO10-1 8-2
  Nicator JO8-1—Suawoude JO8-1   8-5

25 sept. SC Veenwouden VR1—Suawoude VR1   0-5
  Suawoude VR1—VenV’68 VR2    1-0
  Zwaagwesteinde VR1—Suawoude VR1   1-3
  Suawoude VR1—Jistrum VR1    4-1

26 sept. Noordbergum 1—Suawoude 1    6-1
  Leeuw. Zwaluwen JO17-2—Rijperkerk/Suawoude JO17-1 1-8
  Blauw Wit’34 JO15-3—Rijperkerk/Suawoude JO15-1 3-4
  Suawoude MO13-1—Zwaagwesteinde MO13-2 8-0
  Suawoude JO10-1—FC Burgum JO10-2   12-0
  Suawoude JO9-1—Blauw Wit’34 JO9-6   13-2
  Suawoude JO8-1—Oosterlittens JO8-1   1-0

Competitie voetbal

Eind November tot en met 24 december kunt u bij ons mooie kerstbomen 
uitzoeken voor een betaalbare prijs. Van potformaat tot en met 6 meter.
U kunt vooraf ook een bezoek brengen om een mooie kerstboom uit te zoeken. 
Wij hebben 3 soorten kerstbomen: Blauwspar, de groene den en de blauw/
groene omorika.Wij zijn 6 dagen in de week open en op ZONDAG gesloten.
Voor meer info kunt u ons bellen.

Tj. Haakma: 0610201583
T. Kuperus: 0512-517678

Onze adres is: Nijtap 26, Opeinde Drachten
Borden staan bij de weg 

Vlak bij A.T.H de Boer / de rotonde 
En tegenover Kippenrestaurant ‘De Kakelhof’

Kerstboomhandel Haakma & Kuperus
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Doarpsaginda

Datum Oanf.tiid: Oktober:         Lokaasje:
13    20.00  Biljertklub        Suderfinne
15    20.00  Muzykferiening    “
19    16.00  Jongereintoaniel   “
20    20.00  Biljertklub    “
21     20.00  Bridge     “
22    20.00  Muzykferiening    “
23    20.00  Jiergearkomste Doarpsbelang  “
26    16.00  Jongereintoaniel   “
27    20.00  Biljertklub    “
29    20.00  Bridge     “
    20.00  Muzykferiening    “

Datum Oanf.tiid: Novimber:         Lokaasje:
2    16.00  Jongereintoaniel       Suderfinne
    20.00  Gearkomste Doarpsbelang  “
       20.00  Gearkomste Suderfinnebestjoer “
3    20.00  Biljertklub    “
4    20.00  Bridge     “
5    20.00  Muzykferiening    “
9    16.00  Jongereintoaniel   “
10    20.00  Biljertklub    “
11    20.00  Bridge     “
12    20.00  Muzykferiening    “
16    16.00  Jongereintoaniel   “
17    20.00  Biljertklub    “
18    20.00  Bridge     “
19    20.00  Muzykferiening    “
20    20.00  Jiergearkomste SVS Suwâld  “
23    16.00  Jongereintoaniel   “
24    20.00  Biljertklub    “
25    20.00  Bridge     “
26    20.00  Muzykferiening    “
30    16.00  Jongereintoaniel   “

Het oud papier wordt op zaterdag 7 november a.s. weer opgehaald.
Wilt u het voor 9.00 uur gebundeld klaarzetten !!

Het oud papier wordt alléén de eerste zaterdag in de oneven maanden 
opgehaald.

Oud papier
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Foto gemaakt door: Betty Leffers (laatste vaardag van het pontje)


