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05   Tineke Smit actief op varend  
ziekenhuis 07   Odensehuis Burgum legt de  

nadruk op de mens 11  Groot lijsttrekkersdebat 
Dantumadiel 17  40 jaar Sake Store

Een aandeel in elkaar

Alie Elzinga, accountmanager MKB Rabobank Noordoost Friesland

U heeft als (startende) ondernemer een briljant plan. Natuurlijk wilt u weten of het
financieel haalbaar is. Ga goed voorbereid van start en ontdek wat wij voor u kunnen
betekenen. Bel (0511) 42 63 40 of mail Bedrijven.noordoostfriesland@rabobank.nl.

Kom maar op 
met dat plan!

Bedrijf starten,
overnemen of

uitbreiden?

Ljurkstrjitte 43a • De Westereen
0511-441705 • www.dijkoptiek.nl

Als optometrist bieden we
professionele oogzorg
Bij oogklachten kunt u

direct bij ons terecht

Regionaal Fries kloppend CDA-hart in Tweede Kamer
Tekst: Johannes van Kammen  |  eigen foto 

DEN HAAG – Op de achteraf gedenkwaardige 13 februari, de dag dat de 
toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra zijn ont-
slag aanbod, toonde CDA-kamerlid Harry van der Molen zich bereid om 
opening van zaken te geven wat betreft zijn motivatie om volop actief 
bezig te zijn in de roerige Haagse politiek. Harry van der Molen is op 22 
april 1980 geboren in Kootstertille. Hij verhuisde op tweejarige leeftijd 
naar Damwâld. Ondertussen woont hij in Leeuwarden. ‘Ik wil er zijn voor 
gewone mensen, maar hoop met mijn inbreng ook de belangen van de 
provincie Fryslân te behartigen. Ik heb daarbij het gevoel dat ik daar ook 
in slaag, ik kijk vooral vanuit mijn eigen Friese nuchterheid.’ 

De inbreng in de Tweede Kamer wat 
betreft Friezen is maar klein. Drie 
Friese vertegenwoordigers op een to-
taal van 150 leden. Eén van hen is dus 
de nog jonge, ambitieuze Harry van 
der Molen, geboren en getogen op 
het Friese platteland. ‘Ik interesseerde 
mij al van jongs af aan voor de poli-
tiek. Het is niet zo dat er bij ons thuis 
altijd over politiek gesproken werd. Ik 
denk niet meer, maar zeker niet min-
der dan in andere gezinnen. Wel wa-
ren we volop bezig met discussies over 
de maatschappij om te proberen daar 
een steentje aan bij te dragen. Niet 
weg lopen voor de problemen, maar 
proberen daar een oplossing voor te 
vinden. Het sociale aspect vanuit het 
gezin. Ik ben christelijk opgevoed en 
ook gelovig. Ik voelde me het meest 
thuis bij de boodschap van het CDA: 
hard werken en iets terugdoen voor je 
omgeving. Het idee dat je je persoon-
lijke verantwoordelijkheid moet ne-
men, past bij me,’ aldus Harrie van der 
Molen, die zich min of meer veront-
schuldigt dat het gesprek plaats moet 
vinden tijdens de lunch. ‘Het is een 
druk en soms vrij hectisch bestaan, 
maar ook dat ligt mij wel.’

Terwijl de achterban volledig achter 
zijn werk staat, volgt in snel tempo een 
opsomming van een lange werkdag. ‘Ik 
voel een gedrevenheid in mij. Ik voel 
de verantwoordelijkheid die op mijn 

schouders ligt, maar niet als een loden 
last. Ik ben gekozen voor deze uitda-
gende maar vooral ook afwisselende 
baan, ik wil mij daarvoor volledig in-
zetten, maar kan dat niet alleen. Ge-
lukkig beschik ik over een uitstekende 
medewerkster. Zij komt uit Amster-
dam, is relativerend, heeft humor, maar 
kijkt er vooral ook op toe dat ik mijn 
agenda goed volg. Door mijn betrok-
kenheid wil ik wellicht teveel naar mij 
toe trekken. 

Zij roept mij een halt toe,’ aldus Van 
der Molen, die in zijn Haagse hoofd-
kwartier duidelijk zijn Friese afkomst 
niet verbloemd. Een sierlijk en opval-
len rood bordje met de tekst “praet 
mar Frysk” is prominent aanwezig. 
Harry van der Molen heeft, zoals hij 
het zelf noemt: “Een warm hart voor 
de regio”. Toch is hij nooit direct ac-
tief betrokken geweest bij de politiek 
in de gemeente Dantumadiel, dit in 
tegenstelling tot de Friese hoofdstad 
Leeuwarden. Van der Molen was o.a. 
CDA-gemeenteraadslid en wethouder 
van de gemeente Leeuwarden.  Ook 
was hij landelijk voorzitter van het 
CDJA (Christen Democratisch Jon-
geren Appel).

Een ervaren politicus inmiddels, die 
zich nog steeds herinnert dat een 
oud-docent hem ooit grappend aan-
sprak terwijl hij bij de kapper zat, met 

de woorden: ‘Jij had vroeger best een 
grote mond op school; is de politiek 
niets voor jou?’  Van der Molen: ‘Ik 
moest daar even over nadenken, maar 
eigenlijk had hij wel gelijk. Toen ik de 
beslissing had genomen om inderdaad 
mij politiek in te zetten, kwamen er 
een aantal aspecten naar voren, waar-
bij de belangrijkste waren: waar voel ik 
mij thuis en bij welke partij kan ik iets 
voor een ander betekenen. Het CDA 
is een volkspartij en dat is precies wat 
me aanspreekt. Ik wil er zijn voor ge-
wone mensen met een normaal inko-
men en voor gezinnen. Daar is niets 
hoogdravends aan, daarvoor moet je 
gewoon op pad gaan, bruggen slaan 
en persoonlijke betrokkenheid tonen. 
Ik denk niet dat er een echte kloof 
bestaat tussen de burger en de poli-
tiek, maar ik denk wel dat we elkaar 

niet altijd goed verstaan. Daarom wil 
ik goed luisteren. Ik wil maatregelen 
graag uitleggen en verdedigen, maar ik 
wil eerst zien wat regels in de praktijk 
voor mensen betekenen.’

Harrie van der Molen ziet zijn Friese 
afkomst eerder als een voor- dan een 
nadeel. ‘Ik kom uit Friesland en die 
provincie houdt natuurlijk een speci-
aal plekje in mijn hart. Daar weten ze 
wat het is om een krimpgebied te zijn. 
In de Randstad staat men daar helaas 
niet altijd bij stil. Als oud-wethouder 
stond ik vaak voor de vraag, wat krimp 
betekent voor bijvoorbeeld scholen, 
of de bouw - of juist de sloop - van 
woningen. Vanuit die invalshoek wil 
ik ook mijn werk in de Kamer doen. 
Ik ken de Friese situatie en probeer 
wat voor deze provincie te betekenen. 

Inmiddels heb ik het gevoel dat ik 
daarin slaag. Ik kan wijzen op situaties 
zoals die spelen in Fryslân, op voor-
oordelen wijzen. Friezen zijn vaak te 
afwachtend. Amsterdammers hebben 
een plan en staan op de stoep zon-
der dat er sprake is van een gedegen 
onderzocht plan. Friezen willen alles 
eerst voor elkaar hebben, zij beseffen 
te weinig dat ook Den Haag iets voor 
hen kan betekenen. Ik werk drie soms 
vier dagen in Den Haag en ga daar-
naast de provincie in, vaak Fryslân, 
maar als volksvertegenwoordiger laat 
ik mij ook in andere provincies zien,’ 
besluit Harry van der Molen, waarna 
hij weer naar de vergaderzaal moet, 
waar hem een onverwachte wending 
wacht. 

Politieke carrière
Stafmedewerker Communicatie, Tjal-
linga Hiem (jeugdzorg), 2005 - 2006
Gemeenteraadslid (fractievoorzitter 
sinds 2010), CDA Leeuwarden, 2006 
- 2014
Landelijk voorzitter CDJA, Christen 
Democratisch Jongeren Appel, 2006 
- 2009
Lid partijbestuur, CDA, 2006 - 2009
Adviserend lid, Stichting Christelijk 
Sociaal Congres, 2007 - 2012
Directiebeleidsmedewerker ouderor-
ganisatie, OUDERS & COO, 2008 
- 2013
Lid bestuur Stichting Christelijke 
Pers, Trouw, 2006-2009, 2010
Hoofd Marketing en Communicatie, 
ROC Friese Poort, 2013 - 2014
Wethouder, Gemeente Leeuwarden, 
2014 - 2017
Bestuurslid Stichting Iepenwacht 
Fryslân (uit hoofde wethouder-
schap), Lid RvT Stichting Openbare 
Verlichting Fryslân (uit hoofde wet-
houderschap) Algemeen bestuurslid 
Stichting Bijzondere Leerstoelen On-
derwijsrecht, 2014
Lid Tweede Kamer sinds 2017
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Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl    AutoBoersma    AutoBoersma

Bosal
fietsendrager

€ 299,-
ook geschikt

voor elektrische
fietsen

CITROËN C1 TENDACE 5 DRS 
airco, radio cd, stuurbekrachtiging, 
centrale vergrendeling 
VAN 1E EIGENAAR!
bj 2012 - 79.917 km € 5.995,-

Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring en 1 jaar Bovag garantie.

AUTOMAAT

FORD FIESTA 100PK ECOBOOST
TITANIUM 5 DRS airco, Ford nav.
radio cd/usb, elek. ramen, l.m. velgen, 
cruise control, LUXE AUTO
bj 2013 - 65.000 km € 12.450,-

OPEL CORSA 1.4 16V EDITION 
100PK! airco, Opel radio cd, 
l.m. velgen, elek.r amen, cruise ctrl. 
stuur + stoelverwarming, enz.
bj 2013 -  67.458 km € 9.750,-

TOYOTA  AURIS 1.6 16V VVT-I
LUNA Toyota radio cd, airco/ecc, 
mist lampen voor, elek. ramen
VAN 1E EIGENAAR!
bj 2008 - 57.634 km € 8.995,- 

• Onderhoud/reparatie alle personen- en bedrijfswagens
• APK-keuringsstation
• Verkoop nieuwe auto’s en occasions
• Airco onderhoud en reparatie
• Gratis vervangend vervoer, ook met automaat

BOERSMA
 VERTROUWD 
 MET SERVICE Eenvoudig bevestigen van fietsen  •  Kantelbaar

Snelle montage  •  Maximale belasting 60 kg  
7/13 polige aansluiting  •  Makkelijk op te bergen

w w w . d e i t e r i j . n l

VVK € 17,50
AAN DE KASSA 20,-
ZAAL OPEN OM 20.30 UUR VOL = VOL

De Iterij
Foarwei 23
9294KC  Oudwoude

JANNES 
LIVE!

14 APRIL
2018

VOORJAARSMODE
Verrassende

VOORJAARSMODE
voor hem en haarvoor hem en haar

. . .Feintensloane 1   Feanwâlden   0511-472381   www.dijkstramode.nl 

Voorweg 17, Wouterswoude
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FORD KA 1.2 COOL & SOUND

airco, Ford radio cd, centrale vergrendeling, 
elektrische ramen, set winter banden, enz.
bj 2012 - 101.055 km € 4.995,-

OPEL KARL 1.0 COSMO 5 DRS

airco/ecc, Opel radio/usb, licht metalen velgen, 
cruise control, MEEST LUXE UITVOERING!
bj 2016 - 21.195 km € 11.650,-

PEUGEOT 208 1.4 E-HDI ACTIVE 5 DRS

airco, Peugeot navigatie, radio cd, 
cruise control, elektrische ramen,  enz.
bj 2013- 87.833 km € 8.650,-

RENAULT CLIO ESTATE TCE DYNAMIQUE 

airco, Renault radio, navigatie, cruise control, 
licht metalen velgen, mistlampen voor
bj 2014 - 17.049 km € 13.495,-

Deze auto’s worden afgeleverd met  onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring en 6 MAANDEN BOVAG GARANTIE.
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Ik ben geen Fries
Eind februari zat het er op: de Olympi-
sche Spelen in Pyeongchang. We pakten 
maar liefst 20 medailles en niet zo ver-
wonderlijk werden die allemaal behaald 
op het ijs. Dat komt uiteraard omdat wij 
Nederlanders allemaal op schaatsen naar 
ons werk gaan. Schaatsen zijn hier nog 
altijd de belangrijkste vervoersmiddelen, 
zoals een Amerikaanse NBC-presenta-
trice terecht concludeerde. Wij zijn hier 
gek op schaatsen. Nou ja, behalve ik dan.
In de voorjaarsvakantie hoorde ik om me 
heen alleen maar mensen die niet konden 
wachten om voor het eerst het ijs op te 
gaan. Heel eerlijk: ik moest er niet aan 
denken. De winter en ik, het is nooit 
echte liefde geweest. Ik heb niets met die 
kou. Dus schaatsen is voor mij meer een 
straf dan een plezier.
Ik weet nog goed dat we op de basis-

school een eigen Elfstedentocht organi-
seerden op de ijsbaan. Langs de zijkant 
stonden ouders met stempels die ze op 
de kaartjes rondom onze nek drukten. 
Daar stonden de elf steden op, om het zo 
realistisch mogelijk te maken. Waar klas-
genootjes rondje na rondje reden, stond 
ik bij bocht één al met m’n laarzen naast 
mijn Friese doorlopers. Dus opnieuw die 
veters strikken, maar het hielp niets. Ik 
ben niet verder gekomen dan Sneek.
In 2013 stond ik voor het laatst op 
schaatsen. Ook toen was het een paar da-
gen flink koud en konden we schaatsen 
bij Eernewoude. Samen met m’n schoon-
zusje maakte ik mijn eerste slagen. Voor 
de wind schoot ik als een hinde over het 
ijs. Het ging fantastisch. Onderweg dacht 
ik nog: ik ben hier eigenlijk best heel goed 
in. Tot we terug moesten. Tegen de wind 

in. Het laatste stukje heb ik klúnend afge-
legd. Die dag heb ik met mezelf afgespro-
ken: dit nooit weer.
Dus toen iedereen in de voorjaarsvakan-
tie de schaatsen van zolder haalde en de 
ijzers liet slijpen, was ik even geen Fries. 
Want een echte Fries houdt van schaat-
sen. Die kan niet wachten tot het eerste 
ijslaagje op het water ligt. Dat krakende 
zwarte ijs onder je ijzers wanneer je over 
de Rijpkerkerpolder vliegt. Het gevoel 
dat niemand je wat kan maken. Eén te 
zijn met de natuur. Op dat moment ben 
je Friezer dan Fries.
Tsja, ik zou willen dat ik dat ook had. 
Maar ik zit liever binnen bij de kachel 
met mijn sloffen aan dan buiten het ijs te 
trotseren in de gezonde winterlucht. Mijn 
wintertenen spelen al op wanneer ze Piet 
Paulusma horen roepen dat de gevoels-
temperatuur in de nacht wel eens min 
twaalf kan zijn. Mijn neus begint al te 
druppen wanneer Gerrit Hiemstra op het 

journaal glunderend meldt dat het kwik 
overdag niet boven de min vijf uitkomt.
Ik schaam me om het toe te geven, maar 
wat mij betreft skippen we die hele winter 
voortaan. Van de herfst in één keer door 
naar de lente. En dan in één streep door 
naar de zomer. Tijd om te fierljeppen, 
zeilen en kaatsen, zodat ik iedereen kan 
laten zien dat ik wél een echte Fries ben. 
Jammer alleen dat ik met deze sporten al 
net zo handig ben als op het ijs.

Nynke van der Zee

32 JAARGANG NR. 5, 
14 MAART 2018
Oplage: 26.000 ex.

Uitgever:
Heidstra Media i.s.m. 
“Stichting de Westereender”
www.heidstramedia.nl 
 
Redaktie en foto’s:
Jefanka Publiciteit
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen
Tel. 0511-447474
E-mail: jefanka@planet.nl

Informatie advertenties: 
HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
T. 06-11434272

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte 
schade, vervolgschade of schade van welke aard dan ook, ontstaan 
uit, of verband houdende met publicaties in de Westereender. Op 
alle in de Westereender gepubliceerde advertenties en redactionele 
artikelen rust copyright zoals dat bij de wet is geregeld. Gehele 
of gedeeltelijke overname op wat voor manier dan ook, zonder 
toestemming van producenten is niet toegestaan.

De Westereender verschijnt in: 
De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster, 
Westergeest, De Triemen, Oudwoude, Drie-
zum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De Falom, 
Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast, Fean-
wâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel, Jistrum, 
Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch, 
Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp, Burgum.

Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 
11 APRIL INLEVEREN VOOR 
2 APRIL BIJ DE REDACTIE. 

de

 

Westereender

Tijdverspilling
Een beetje, nee eigenlijk heel erg kwaad 
kan ik worden, als ik weer eens afval 
zie liggen. Wij mensen zijn zo gemak-
kelijk. We fietsen en gooien ons blikje 
of flesje weg, we doen het raam van de 
auto open en hup de natuur redt zich er 
wel mee. We dumpen ons afval, zoals 
spul waarvoor we helemaal naar de 
stort moeten, ergens in een hoekje waar 
niemand het ziet. We spreken “och wat 
erg” als we beelden zien van vogels die 
een draad om de nek hebben. De oceaan 
kent bergen plastic afval en ook ik doe 
mee. Ik let er wel op, maar ik ontkom 
ook niet aan plastic. Maar ik weet wel 
zeker, zoals zovelen met mij, dat dit ab-
soluut niet in de natuur hoort. Er hoort 
natuurlijk wel meer niet in de natuur. 
Even buiten ons verspreidingsgebied 
zagen we in de berm heel veel glas lig-
gen in een van de DDFK-gemeenten. 
Voelt toch altijd iets meer vertrouwd. 
Het algemene nummer bellen en jawel 
“toets 3 voor afvaldumping”. Een hele 
begripvolle damesstem was het volledig 
eens met mijn vriendin. Ze probeerde 
direct door te schakelen, maar verze-
kerde ons met de woorden “de collega is 
onderweg. Ik stuur hem even een be-
richt en dan gaat hij er wel even heen”. 
Mijn vriendin vond het wat vreemd 
dat ze de exacte locatie niet vroeg, maar 
ik verklaarde dapper dat ze het vast 
zouden vinden voor de grasmaaier er 
splinters van maakt. Een dag of tien 
later, hè dat glas ligt er nog steeds. We 
zagen ook niemand van de gemeente 
zoeken. Nee, het is zeker geen aanval 
op de gemeente, maar zeg dan toch ge-
woon: “och we komen die kant ooit wel 
een keer uit”. Het is uiteraard wel een 
aanval op de vervuiler.

Jefanka

COLUMN

Bibliotheek zoekt vrijwilligers Digi-Taalhuizen
Bibliotheken Noord Fryslân zoekt taalmaatjes en digitaalmaatjes. Dit zijn 
vrijwilligers die mensen die moeite hebben met lezen en schrijven on-
dersteunen en begeleiden. Belangrijk werk, want wie die vaardigheden 
onder de knie heeft, kan zichzelf makkelijker ontwikkelen en deelnemen 
aan de maatschappij. De vrijwilligers krijgen eerst een opleiding van ROC 
Friesland College.

De bibliotheek opende de afgelopen ja-
ren samen met gemeenten, welzijnsor-
ganisaties, ROC Friesland College en 
Stichting Lezen en Schrijven in vrijwel 
elke gemeente een Digi-Taalhuis. In 
Fryslân zijn er in verhouding veel laag-
geletterden (12,1% van de inwoners 

tussen de 16 en 65 jaar). Het Digi-Taal-
huis biedt hen onder andere compu-
terprogramma’s, boeken in eenvoudig 
Nederlands, prettige werkplekken én 
ondersteuning door vrijwilligers. De 
bibliotheek zoekt taalmaatjes: vrijwil-
ligers die laaggeletterden ondersteunen 

en begeleiden bij het verbeteren van de 
taal- en digitale vaardigheden. De bi-
bliotheek zoekt mensen met goede so-
ciale vaardigheden, die taalvaardig zijn, 
minimaal drie uren per week beschik-
baar zijn en bereid zijn een training 
van enkele dagdelen te volgen. Taal-
maatjes gaan individueel of met een 
groepje in de bibliotheek aan de slag. 
Naast taalmaatjes is de bibliotheek nu 
ook op zoek naar digitaalmaatjes. Digi-
taalmaatjes helpen mensen die moeite 
hebben met digitale vaardigheden. Zij 
vinden bijvoorbeeld pinnen, een kaart-

je kopen voor de trein, omgaan met de 
mobiele telefoon of zaken doorgeven 
via internet ontzettend lastig. Digitaal-
maatjes zijn mensen met goede sociale 
vaardigheden en affiniteit met compu-
ters (vaardig met tekst, e-mail en inter-
net) die minimaal drie uren per week 
beschikbaar zijn en bereid zijn een 
training van enkele dagdelen te volgen. 
Mensen die meer willen weten of zich 
willen melden als vrijwilliger kunnen 
contact opnemen met bibliotheekme-
dewerker Sylvia Laarman: s.laarman@
bnfrl.nl of bellen naar 088-1656123. 

“Stjerren en streken” van de  
revueploeg van De Westereen

DE WESTEREEN – De revueploeg van De Westereen is er klaar voor. De voor-
bereidingen voor de revue “Stjerren en Streken”, die opgevoerd zal wor-
den op vrijdag 20 en zaterdag 21 april in zaal Old Dutch, zijn inmiddels 
in de eindfase. ‘Het geheel overtreft zelfs onze eigen verwachtingen,’ 
aldus Anja Swart, die de basis heeft gelegd voor deze revue. Een revue 
waarvoor heel voorbereidingen moesten worden verricht, maar ook veel 
en gedegen onderzoek is aan voorafgegaan. Hoewel het verhaal fictief is, 
zijn er toch heel veel feiten die overeenkomen met de waarheid. 

De basis van het verhaal ligt misschien 
wel bij de Swemmer. Tijdens een van 
haar wandelingen langs de Swemmer, 
kwam langzaam maar zeker het ver-
haal van de revue bij Anja Swart bin-
nen. ‘Gerrit Plantinga had het idee 
gelanceerd, om in het kader van Kultu-
rele Haadstêd weer een revue op te gaan 
voeren. Toen ik langs de Swemmer liep, 

kwamen twee aspecten naar voren: de 
Westereen en een kort lontje. Al te veel 
wil het team er nog niet over kwijt, maar 
wel dat het gaat om een oud dorpsge-
noot die na een schipbreuk als enige aan 
het noodlot ontkwam. Inmiddels wordt 
alles in het werk gesteld om deze, inmid-
dels wereldberoemde leider, terug naar 
De Westereen te halen in het kader van 

Culturele Hoofdstad 2018. Het komt 
goed uit, dat in Amerika het “year of 
the roots” centraal staat. ‘Internet is een 
prachtig medium. Ik wou een verhaal 
dat zoveel mogelijk op feiten is geba-
seerd. De waarheid loopt als een rode 
draad door het verhaal, hoewel er ook 
veel ruimte is voor fictie. Het speelt zich 
allemaal ergens anders af, maar het had 
in principe net zo goed hier kunnen zijn. 
De feiten staan recht overeind,’ aldus 
Anja Swart. De Westereen maakt zich 
langzaam maar zeker klaar voor het hoge 
bezoek van hun oud dorpsgenoot. De 
intenties zijn van alle kanten goed, zo-
dat de kansen reëel zijn. Echter als geen 
ander beseft het team, dat er aan een 
heel pakket eisen moet worden voldaan. 

Gelukkig blijken de Westereenders ook 
ingenomen met de komst, alhoewel er 
toch hier en daar ook weerstand wordt 
ondervonden. Ook de gemeente is be-
reid om een financieel offer te brengen, 
zodat de vooruitzichten goed lijken. 
‘Het is min of meer een vervolg van de 
ploeg, die tijdens het 200-jarig bestaan 
van het openbaar onderwijs een revue op 
de planken bracht. Er is een sterke kern 
bewaard gebleven, maar we betrekken 
nu alle inwoners van De Westereen bij 
de revue, ongeacht hun achtergrond. ‘De 
notabel loopt als een rode draad door 
het verhaal, een verhaal waarbij wij de 
prachtige dorpsgeschiedenis uiteraard 
ook betrekken. In ons dorp is in heden 
en verleden ontzettend veel gebeurd wat 
wij goed kunnen gebruiken en waarbij 
ook de dorpsmentaliteit een belangrijk 
aspect is. Er wordt met emotie vanuit het 
hart gesproken. Er wordt geen blad voor 
de mond genomen, ook zeer herkenbaar 
in de levenswandel van onze gast.’ De 
regie is in vertrouwde handen van Thea 
en Baukje van Beets. Het wordt een re-
vue waarin de humor uiteraard niet ont-
breekt. De èchte Westereender humor. 
Belangrijke rollen worden op het po-
dium vervuld door de basisschooljeugd 
van beide scholen uit De Westereen. 
‘Er is veel ruimte voor muziek, We wil-
len zoveel mogelijk gebruik maken van 
de talenten in ons eigen dorp, het wordt 
prachtig, daar ben ik van overtuigd,’ be-
sluit singer-songwriter Gerrit Plantinga 
het verhaal. Kaarten á € 5,00 zijn te re-
serveren via revueploeg@gmail.com.

De revueploeg tijdens de laatste repetities (Foto: Bettie Zijlstra).
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Elkander is de 
nieuwe naam van
De Friese Wouden 
in Dantumadiel en 

Pasana Ouderenzorg

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. 
Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in. 
Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij. 

Vertrouwde zorg in een
vertrouwde omgeving

Talma Hoeve 
Feanwâlden

De Hale 
Damwâld

Talma Hûs  
Feanwâlden

Dongeraheem 
Dokkum

Onze locaties:

Spiker  
Ternaard 

De Skûle  
Metslawier

Brugchelencamp  
De Westereen

De Stelp  
Hollum (Ameland)

‘t Hofke  
De Westereen

www.elkander.frl  |  tel. 088 - 512 7004

Thuiszorg   |   Woonzorgcentra   |   Verpleegzorg      
Dagverzorging   |   Specialistische zorg       
Huishoudelijke hulp   |   Maaltijdservice   |   Tijdelijk verblijf

 

Kom jij straks 
bij ons op school?

Sportloane 2
De Westereen

www.ibsitpompebled.nl
tel. 0511 - 443 000

Woensdag 21 maart 2018
13.00 tot 15.00 uur
18.30 tot 19.30 uur

Je bent van harte welkom 

op onze open dag!
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Esther Geertsma met World Servants naar Bolivia
Door: Johannes van Kammen  |  Foto: Marcel van Kammen

LEEUWARDEN/DE WESTEREEN – ‘Ik ben een kleindochter van fietsenmaker 
Freerk Leistra uit De Westereen,’ zijn de eerste woorden van Esther Geer-
tsma uit Leeuwarden. Insiders beseffen dan direct, dat zij waarschijnlijk 
ook belast is met de erfelijke spierziekte SMA (Spinale musculaire atro-
fie), die ook het nageslacht van Freerk Leistra meedraagt. Esther Geer-
tsma vertrekt in de zomer enige weken met World Servants Onbeperkt 
naar Bolivia, om daar te bouwen aan een toekomst voor de bevolking 
van het levendige stadje El Torno. ‘Ik wil laten zien, dat mensen met een 
beperking ook gewoon mee kunnen doen in de samenleving. Laat je niet 
beperken door je beperking is mijn advies.’

Op de christelijke basisschool De 
Boustien in De Westereen, het dorp 
waar Esther geboren en getogen is 
en op de school waar ze tussen 1997 
en 2004 haar lagere schoolleeftijd 
doorbracht, gaf ze medio februari 
informatie en voorlichting over haar 
beperkingen, maar vooral ook over 
haar motivatie om naar het 10.000 
kilometer verderop gelegen Bolivia te 
vertrekken om de bevolking te onder-
steunen met een bouwproject. Esther 
Geertsma kan niet om haar beperking 
heen, zonder gebruik van hulpmid-
delen zoals een rolstoel, zou ze waar-
schijnlijk aan bed gekluisterd zijn. 
Niet alleen hulpmiddelen bepalen 
echter haar leven, ze is een doorbijter, 
ze gaat voor een leven met optimale 
kwaliteit, waarbij ze ondersteuning 
vindt bij De Noorderbrug.

Het is de eerste keer dat World Ser-
vants de mogelijkheid biedt, dat 
mensen met een beperking ook hun 
steentje bij kunnen dragen, door mid-
del van een werkvakantie. ‘Ik heb deze 
kans met beide handen aangegrepen. 
In eerste instantie wou ik graag als 
zendeling het veld in. Als je rolstoel 
gebonden bent, blijkt dit in de praktijk 
niet een realistische gedachte. Toen 
ik tijdens de EO-jongerendag bij de 
stand van World Servants hoorde van 
hun nieuwste project World Servants 
Onbeperkt, was ik direct enthousiast 
en heb de mogelijkheden gepakt die 
zich voordeden. We gaan met zes 
mensen met een beperking en twee 
mensen zonder beperking in El Torno 
bouwen aan een verblijf voor kinderen 
en jongeren met een beperking. Boli-
via is een straatarm land, er is vrijwel 

niets. Vooral voor gehandicapte men-
sen is het leven daar dubbel zwaar. Ze 
leven er in woningen waar verder niets 
is, zelfs geen deuren en ramen.’ Deze 
woorden worden ondersteund door 
een propagandafilm, waarin Rienk 
Rozema uit De Falom, als ambassa-
deur van World Servants de kijkers 
rondleidt met beelden van de plek waar 
het gebouw gerealiseerd moet worden. 

De inmiddels 24-jarige Esther Geer-
tsma wil mee bouwen. Tonen, dat ook 
mensen met een beperking volledig 
mee kunnen werken aan een maat-
schappij, waarin mogelijkheden zijn 

voor iedereen. ‘Wij hopen met onze 
inzet ook aan de lokale bevolking in 
Bolivia te laten zien, dat een beper-
king niet hoeft te betekenen dat je 
buiten de maatschappij staat. Dat je 
wel degelijk mee kunt bouwen, als ze 
je de kans geven. Natuurlijk is het niet 
altijd gemakkelijk, je moet er veel voor 
doen. Doorzetten en tegenslagen het 
hoofd bieden, maar ook als gehan-
dicapte kun je een rol van betekenis 
spelen. Het vooroordeel over mensen 
met een handicap moet verdwijnen. 
Dat zal niet meevallen, daar ben ik mij 
terdege van bewust. Ik merk het soms 
ook nog in de maatschappij waarin ik 

zelf leef. We zijn absoluut niet zielig, 
we kunnen veel meer dan mensen 
soms denken. Men moet ons de kans 
geven, zodat we kunnen tonen waar 
onze kracht ligt.’

‘Ik zie het werk in Bolivia als een goed 
alternatief voor het feit, dat ik helaas 
de zending niet ik kan gaan. Je kunt 
op deze manier toch iets voor een 
ander betekenen, mee bouwen aan 
hun toekomst. Dat is een prachtige 
gedachte en een enorme stimulans 
voor mij om door te zetten. Het is een 
werkvakantie, maar we moeten er zelf 
veel in investeren. We moeten zoveel 
mogelijk geld ophalen, om niet alleen 
de bouwers te zijn maar ook om de 
bouwstenen te kunnen kopen.’ 

‘Ik ben Esther Geertsma en ik heb 
SMA-LED. Nu zult u denken dat ik 
een ledlampje ben. Ik ben geen led-
lampje, maar ik geef wel licht in de 
zin, dat ik het positieve van mijn le-
ven met een beperking aan de wereld 
laat zien. Laat je niet beperken door 
de beperking.’ Woorden op de propa-
gandafolder om haar te ondersteunen, 
die een duidelijke taal spreken. Esther 
Geertsma en het project ondersteu-
nen? Via geef.ws/esthergeertsma kunt 
u haar een hart onder de riem steken. 

Tineke Smit actief op varend ziekenhuis
Tekst: Johannes van Kammen  |  eigen foto’s

DE WESTEREEN – Voor de derde keer in vier jaar tijd heeft anesthesie assis-
tent Tineke Smit uit De Westereen haar talenten ingezet voor Mercy Ships. 
Een organisatie die als slogan heeft: “…omdat ieder mens kostbaar is”. 
Een slogan waar Tineke Smit volledig achter staat. ‘Duizenden mensen in 
Afrika wachten op een medische behandeling. Als je dan over de moge-
lijkheid beschikt om mensen te kunnen helpen, dan is het mijn overtui-
ging dat je dat moet doen. Je hoort soms, dat het een druppel op een 
gloeiende plaat is. Maar iemand zei eens: ‘Je kunt niet de hele wereld 
veranderen, maar wel de wereld voor één persoon.’ 

Tineke is thuis in de wereld rond de 
operatietafel. Ze heeft inmiddels vele 
jaren ervaring, eerst in De Sionsberg 
in Dokkum en de laatste drie jaar 
in het MCL in Leeuwarden. ‘Een 
prachtig beroep. Ik doe mijn werk met 
plezier en voel me bevoorrecht dat ik 
mijn beroep een aantal weken per jaar 
aan boord van de Africa Mercy mag 
uitoefenen. Het schip wordt bemand 
door vrijwilligers uit de hele wereld 
en biedt de armste landen van Afrika 
medische zorg. Ik had dit werk ooit op 
de televisie gezien en toen was ik er 
al door bevangen. Via een collega in 

Leeuwarden ben ik uiteindelijk bij de 
organisatie terecht gekomen en heb 
mij aangemeld. Daarna volgde een 
sollicitatieproces van twee maanden, 
voordat ik uiteindelijk mee mocht. 
Het zijn aan boord allemaal vrijwil-
ligers, mensen die net als ik hun eigen 
reiskosten, maar ook kost en inwoning 
moeten betalen.’

De documentaire die Tineke Smit des-
tijds zag, ging over de Anastasia. Door 
de jaren heen heeft Mercy Ships met een 
handvol schepen meer dan twee miljoen 
mensen in ontwikkelingslanden geholpen 

met medische operaties en ontwikkelings-
projecten. En elke dag, met elke operatie, 
elke patiënt, brengen ze de droom in ver-
vulling om mensen die geen toegang heb-
ben tot veilige medische zorg te helpen. 
Momenteel beschikt Mercy Ships over 
één groot ziekenhuisschip: de Africa 
Mercy. Het grootste particuliere varend 
ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht 
om mensen in de allerarmste ontwik-
kelingslanden gratis te kunnen helpen. 

‘Het schip ligt negen maanden in de 
haven van een Afrikaans land. Ieder 
jaar een ander land. Ik ben inmiddels 
in Madagaskar, Benin en dit jaar in 
Kameroen geweest. Je ziet lange rijen 
wachtende mensen. Wij, aan boord, 
zijn afhankelijk van de artsen die op 
dat moment beschikbaar zijn. Het 
geheel pakt je enorm, vooral als je ziet 
dat je zoveel kunt betekenen met soms 
relatief kleine ingrepen. Dan besef je 
eens te meer de weelde waarin wij 
leven. Dat de voorzieningen zo goed 
zijn hier.  Bijvoorbeeld bij een meisje 
van zes jaar oud dat 22 kilo woog is 
een cyste van twee kilo verwijderd. Er 
moet voor haar een wereld open zijn 
gegaan. In Nederland zou zij in een 
veel eerder stadium zijn geopereerd en 
was de ingreep daardoor minder in-
grijpend geweest. Bij een jongen van 
14 jaar zat de grote teen aan de teen 
ernaast vastgegroeid. Daardoor kon hij 
geen teenslippers dragen, zoals ieder-
een daar doet. Na een relatief kleine 
ingreep kon hij nu wel slippers dragen. 
Hij was er superblij mee. In onze ogen 
kleine dingen, maar voor hen ontzet-
tend belangrijk en het geeft hen, maar 
ook hun familie weer wat meer hoop 
voor de toekomst. Dat ik daar een klei-
ne bijdrage aan mocht leveren geeft 
mij heel veel voldoening. Ik beschik 
over de mogelijkheid, dus is het mijn 
mensen- en ook christelijke plicht om 
daar een investering in te doen.’

‘Het gebruik van een schip is een relatief 
goedkope manier om het grootste deel van 
de wereldbevolking met ontwikkelings-
hulp te bereiken. Een ziekenhuisschip 
biedt een beschermde en schone omgeving, 
om de kans op infecties minimaal te hou-
den. De Africa Mercy is ook niet afhan-
kelijk van externe factoren in een land. 
Er is schoon drinkwater en er zijn sani-
taire voorzieningen. Bij plotselinge on-
rust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan 
het schip wegvaren om de veiligheid van 
de vrijwilligers te waarborgen. De me-
dische operaties van Mercy Ships pakken 
de meest voorkomende aandoeningen in 
Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening 
speciaal ingericht voor de nood in Afrika. 
Zo helpen ze kinderen en volwassenen 
die te kampen hebben aandoeningen als 
gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en 
ernstig vergroeide benen (bij kinderen). 
In een kliniek aan land wordt tandheel-
kundige hulp gegeven. 

‘Het zijn lange werkdagen, maar je 
groeit ook als mens er enorm door. Je 
leert anders te kijken naar de wereld. 
Zowel privé als beroepsmatig. Je staat 
op een andere manier in het leven, 
je gaat veel meer je eigen rijkdom-
men waarderen. Je koestert dingen 
die klein zijn. De eerste keer was na-
tuurlijk het meest indrukwekkend. De 

laatste keer merkte ik dat ik beter kon 
loslaten, toch blijven sommige beel-
den je bij. We maakten op een vrije 
dag een wandeling door arme wijken, 
waar zeecontainers stonden waar drie 
of vier gezinnen in sliepen, met alleen 
een gordijntje ertussen. Het regende. 
Ik zag een tweeling van circa 9 maan-
den op een matje liggen op de grond, 
terwijl het regenwater via de zijkanten 
de container in liep. Dit soort beel-
den blijven je bij, dat zijn de mensen 
waar je het voor doet,’ besluit Tineke 
Smit, die alvast loslaat dat ze volgend 
jaar naar Guinee gaat. ‘Gelukkig staat 
mijn gezin, mijn man en twee doch-
ters er volledig achter.’

De mensen waar je het voor doet, 
vormden uiteindelijk ook de aan-
leiding dat Tineke Smit dit verhaal 
wou vertellen. ‘Het gaat niet om mij, 
ik hoef niet op de voorgrond. Ik doe 
het voor Mercy Ships en hoop dat er 
mensen zijn, die een bijdrage willen 
leveren. 

Informatie: www.mercyships.nl
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•  A & H Elektro 
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323 
www.AenH-elektro.nl

•  Administratie- en Acquisitiekantoor 
Veenstra & Visser 
Suder Stasjonsstrjitte 10a 
tel. 447695

•  Alma Pannenleggersbedrijf 
De Reade Klaver 12, tel. 06-29626728 
info@alma-pannenleggersbedrijf

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

•  Auto Bosma 
Foarwei 21, Kollumerzwaag  
tel. 444960, www.bosmaautos.com

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

•  Boersma, aardappelen, groente en 
fruit 
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424

• �Fotografie Jaap de Boer 
Foarstrjitte 69, tel. 447300  
www.fotoJaapdeBoer.nl

•  Hans Brolsma verhuizingen - 
transporten - pianovervoer - opslag 
Ferlinge Stasjonsstrjitte72  
tel. 445193 
www.hansbrolsma.nl

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

•  Dijk, Optiek 
Klysterstrjitte 43, tel. 441705  
www.dijkoptiek.nl

•  De Dorpsacker, Apotheek 
Badhúswei 1a, tel. 445050

•  DMA 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94  
tel. 449900, info@adcad.nl

•  Dozein, Groothandel in 
slagerijbenodigdheden en 
verpakkingsmateriaal 
Nijverheidswei 7, tel. 445045

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

•  Elzinga, Schilderwerken 
Conradistrjitte 2, tel. 441818  
www.elzinga-schildersbedrijf.nl

•  Faber Bouwbedrijf 
De Gentiaan 23, tel. 446021  
anja.andries@hetnet.nl

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

•  Fierljepcentrum De Westereen 
Lange Reed 18-20, tel. 447371  
www.fierljeppen.nl

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

•  Glavecom, grossier in 
schildersvakbenodigdheden 
en deskundig in glas- en 
schilderwerken 
Tolwei 24, tel. 444805  
www.glavecom.nl

•  Geld & Woning De Westereen 
Ferbiningspaad 4, tel. 445511  
www.geldenwoning.nl

•  Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170

•  Van der Heide, Technisch bedrijf 
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551

•  Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis 
Skriesstrjitte 1, tel. 442233

•  De Hossebos, Café-Restaurant 
Foarstrjitte 21, tel. 444622  
www.hossebos.nl

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

•  Eddy de Jong, De Echte Bakker 
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872

•   Timmer- en onderhoudsbedrijf 
E. Kazemier 
Miedloane 8, tel. 06-30789111

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

•  De Kûle, Copyshop 
Boskwei 7-A, tel. 443055

•  La Okido/Fietsenzaak.eu 
Skriesstrjitte 5a, 443413 
info@fietsenzaak.eu

•  De Zilveren Maan, Minicamping 
Boppewei 2, tel. 442957

•  Marskramer / Toys 2 Play 
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

•  NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale 
Foarwei 235, Kollumerzwaag  
tel. 444000, www.taxinof.nl

•  Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum 
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 
www.old-dutch.com

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

•  Rinse’s Resto Vis & Snacks 
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

•  Schoonheidssalon Le Cygne 
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888 
www.schoonheidssalon-lecygne.nl

•  Stienstra Timmerwerken 
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862 
stienstratimmerwerken@home.nl

•  Talsma, Electro World 
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013  
www.electroworldtalsma.nl

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

•  K. Venema Assurantiën / RegioBank 
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500 
info@kvenemaassurantien.nl 
www.kvenemaassurantien.nl

•  De Vesteynde, 
Therapie- en trainingscentrum 
Sportloane 10, tel. 447337 
www.devesteynde.nl

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

•  De Vries Everts Numan 
Accountants Adviesgroep 
A. v/d Meulenstrjitte 12-14  
tel. 443840 www.DVEN.nl

•  Installatiebedrijf H. Wagenaar 
De Strieblom 3  
tel. 445823/06-13282490 
info@hwagenaar.nl

•  Handelsonderneming de Wâlden 
Hout en Bouwmaterialen 
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81  
tel. 445407,  
www.bouwmaterialendewalden.nl

•  Xu Sheng,  
Chinees Indisch Restaurant 
Noarder Stasjonsstrjitte 13  
tel. 441824

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en 
Kitwerken 
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

Fo
to

: 
Fo

to
gr

afi
e 

Ja
ap

 d
e 

B
oe

r

•  A & H Elektro 
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323 
www.AenH-elektro.nl

•  Administratie- en Acquisitiekantoor 
Veenstra & Visser 
Suder Stasjonsstrjitte 10a 
tel. 447695

•  Alma Pannenleggersbedrijf 
De Reade Klaver 12, tel. 06-29626728 
info@alma-pannenleggersbedrijf

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

•  Auto Bosma 
Foarwei 21, Kollumerzwaag  
tel. 444960, www.bosmaautos.com

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

•  Boersma, aardappelen, groente en 
fruit 
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424

• �Fotografie Jaap de Boer 
Foarstrjitte 69, tel. 447300  
www.fotoJaapdeBoer.nl

•  Hans Brolsma verhuizingen - 
transporten - pianovervoer - opslag 
Ferlinge Stasjonsstrjitte72  
tel. 445193 
www.hansbrolsma.nl

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

•  Dijk, Optiek 
Klysterstrjitte 43, tel. 441705  
www.dijkoptiek.nl

•  De Dorpsacker, Apotheek 
Badhúswei 1a, tel. 445050

•  DMA 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94  
tel. 449900, info@adcad.nl

•  Dozein, Groothandel in 
slagerijbenodigdheden en 
verpakkingsmateriaal 
Nijverheidswei 7, tel. 445045

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

•  Elzinga, Schilderwerken 
Conradistrjitte 2, tel. 441818  
www.elzinga-schildersbedrijf.nl

•  Faber Bouwbedrijf 
De Gentiaan 23, tel. 446021  
anja.andries@hetnet.nl

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

•  Fierljepcentrum De Westereen 
Lange Reed 18-20, tel. 447371  
www.fierljeppen.nl

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

•  Glavecom, grossier in 
schildersvakbenodigdheden 
en deskundig in glas- en 
schilderwerken 
Tolwei 24, tel. 444805  
www.glavecom.nl

•  Geld & Woning De Westereen 
Ferbiningspaad 4, tel. 445511  
www.geldenwoning.nl

•  Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170

•  Van der Heide, Technisch bedrijf 
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551

•  Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis 
Skriesstrjitte 1, tel. 442233

•  De Hossebos, Café-Restaurant 
Foarstrjitte 21, tel. 444622  
www.hossebos.nl

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

•  Eddy de Jong, De Echte Bakker 
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872

•   Timmer- en onderhoudsbedrijf 
E. Kazemier 
Miedloane 8, tel. 06-30789111

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

•  De Kûle, Copyshop 
Boskwei 7-A, tel. 443055

•  La Okido/Fietsenzaak.eu 
Skriesstrjitte 5a, 443413 
info@fietsenzaak.eu

•  De Zilveren Maan, Minicamping 
Boppewei 2, tel. 442957

•  Marskramer / Toys 2 Play 
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

•  NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale 
Foarwei 235, Kollumerzwaag  
tel. 444000, www.taxinof.nl

•  Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum 
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 
www.old-dutch.com

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

•  Rinse’s Resto Vis & Snacks 
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

•  Schoonheidssalon Le Cygne 
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888 
www.schoonheidssalon-lecygne.nl

•  Stienstra Timmerwerken 
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862 
stienstratimmerwerken@home.nl

•  Talsma, Electro World 
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013  
www.electroworldtalsma.nl

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

•  K. Venema Assurantiën / RegioBank 
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500 
info@kvenemaassurantien.nl 
www.kvenemaassurantien.nl

•  De Vesteynde, 
Therapie- en trainingscentrum 
Sportloane 10, tel. 447337 
www.devesteynde.nl

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

•  De Vries Everts Numan 
Accountants Adviesgroep 
A. v/d Meulenstrjitte 12-14  
tel. 443840 www.DVEN.nl

•  Installatiebedrijf H. Wagenaar 
De Strieblom 3  
tel. 445823/06-13282490 
info@hwagenaar.nl

•  Handelsonderneming de Wâlden 
Hout en Bouwmaterialen 
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81  
tel. 445407,  
www.bouwmaterialendewalden.nl

•  Xu Sheng,  
Chinees Indisch Restaurant 
Noarder Stasjonsstrjitte 13  
tel. 441824

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en 
Kitwerken 
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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De Westereender Keaplju
 

Bedrijf van de Maand: 

Voor een 
zichtbaar 
resultaat! 
Schoonheidssalon
Le Cygne

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

•  Auto Bosma 
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960, 
www.bosmaautos.com

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

•  Boersma, aardappelen, groente en fruit 
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424

•  Fotografi e Jaap de Boer 
Foarstrjitte 69, tel. 447300 
www.fotoJaapdeBoer.nl

•  Hans Brolsma verhuizingen - 
transporten - pianovervoer - opslag 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 
www.hansbrolsma.nl

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

•  Dijk Optiek 
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
www.dijkoptiek.nl

•  De Dorpsacker, Apotheek 
Badhúswei 1a, tel. 445050

•  DMA Bouwkundig Bureau 
 Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
www.dma.frl

•  Dozein, Groothandel in slagerij-
benodigdheden en verpakkingsmateriaal
Nijverheidswei 7, tel. 445045

•  Elzinga, Schilderwerken 
Conradistrjitte 2, tel. 441818  
www.elzinga-schildersbedrijf.nl

•  Esmée’s Fashion Store
Ljurkstrjitte 76, tel. 227013
Esmees2015@hotmail.com

•  Jachthaven ’t Eibertsnêst 
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
www.jachthavenkuikhorne.nl

•  Jeeninga-Auto’s
Roazeloane 60, tel. 468 000
info@jeeninga-autos.nl

•  Faber Bouwbedrijf 
De Gentiaan 23, tel. 446021 
anja.andries@hetnet.nl

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

•  Glavecom Verf- en Glasgroothandel 
Tolwei 24, tel. 444805  
www.glavecom.nl

•  Geld & Woning De Westereen 
Ferbiningspaad 4, tel. 445511 
www.geldenwoning.nl

•  Het Haarboetiekje, Kapsalon 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170

•  Van der Heide Technisch bedrijf 
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551

•  Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis 
Skriesstrjitte 1, tel. 442233

•  De Hossebos, Café-Restaurant 
Foarstrjitte 21, tel. 444622  
www.hossebos.nl

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

•  Eddy de Jong, De Echte Bakker 
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872

•  Timmer- en onderhoudsbedrijf 
E. Kazemier 
Miedloane 8, tel. 06-30789111 

•  Kago-atm
Dwarsreed 1, tel. 06-21854886 
www.kago-atm.nl

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

•  De Zilveren Maan, Minicamping 
Boppewei 2, tel. 442957

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

•  NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale 
Foarwei 235, Kollumerzwaag, tel. 444000, 
www.taxinof.nl

•  Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum 
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 
www.old-dutch.com

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

•  Rijwielservice De Westereen
Gruttostraat 3a, e.toering@knid.nl

•  Rinse’s Resto Vis & Snacks 
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

•  Schoonheidssalon Le Cygne 
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888 
www.schoonheidssalon-lecygne.nl

•  Stienstra Timmerwerken 
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862 
stienstratimmerwerken@home.nl

•  Talsma Electro World 
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013  
www.electroworldtalsma.nl

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634 

•  Treast
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
info@treast.nl

•  Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB 
Leeuwarden 058-2662385

•  K. Venema Assurantiën / RegioBank 
Skoallestrjitte 30, tel. 447500 
info@kvenemaassurantien.nl 
www.kvenemaassurantien.nl

•  De Vesteynde, Therapie- en 
trainingscentrum 
Sportloane 10, tel. 447337 
www.devesteynde.nl

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

•  De Vries Everts Numan Accountants 
Adviesgroep 
A. v/d Meulenstrjitte 12-14, tel. 443840 
www.DVEN.nl

•  Installatiebedrijf H. Wagenaar 
De Strieblom 3, tel. 445823/06-13282490 
info@hwagenaar.nl

•  Wijma Schoorsteen en Haarden
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 542149
info@wijmatwijzel.nl

•  Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant 
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken 
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

De specialist in... 
Defi nitief ontharen 
met plasmalite
Microdermabrasie skinpeeler
Permanente make-up
Gezichtsbehandelingen
Harsen en verven

De 
specialist 
in... 

www.schoonheidssalon-lecygne.nl

Hilda Boskma
Noarder Stasjonsstrjitte 65
9271CJ De Westereen
Tel. 0511-449888
hilda@schoonheidssalon-lecygne.nl
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Jubileumconcert Ryk 
troch muzyk
Het seniorenorkest Ryk troch mu-
zyk uit Trynwâlden is bezig met het 
organiseren van een Jubileumcon-
cert. Het orkest viert haar 30-ja-
rig bestaan op zaterdag 7 april om 
14.30 uur in Pro Rege te Oentsjerk. 
U kunt deze middag genieten van 
een muzikale wereldreis. Dirigent, 
Douwe Veenstra uit Feanwâlden, 
heeft een prachtig programma sa-
mengesteld van heel veel bekende 
componisten. De orkestleden zijn al 
maanden aan het oefenen en doen 

dat met grote inzet.  Als gasten 
zijn dit jaar het heel bekende duo 
Bauke van der Woude en Camp-
bell Forbes uit Harlingen uitgeno-
digd, zij zijn bekend van radio en 
TV Fryslân. Zij brengen prachtige 
“luisterliedjes” ten gehore. Wij no-
digen u uit om dit “Jubileum” met 
ons mee te vieren. Inlichtingen: M. 
van der Lei, Reidfjild 24, Tytsjerk. 
0511–432411. 

Odensehuis Burgum legt de nadruk op de mens
Tekst: Johannes van Kammen  |  Foto: Bettie Zijlstra

BURGUM – Het Odensehuis is een plek waar mensen, met (beginnende) 
dementie en naasten zoals de partner, (klein)kinderen, mantelzorgers, 
buren en buurtbewoners op eigen initiatief heen kunnen gaan. Gezellig-
heid, advies en betrokkenheid voeren de boventoon. Maar ook inspiratie 
en houvast, omdat het leven met dementie dagelijks nieuwe aanpassin-
gen vraagt. In het Odensehuis staat iedere dinsdag en vrijdag de koffie 
klaar in een gezellige huiskamer. 

De nadruk ligt op de mens, niet op de 
dementie. Bezoekers hoeven daarom 
ook niet over de indicatie “dementie” 
te beschikken, dit vaak in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld een Alzhei-
mercafé. Het Odensehuis is meer de 
proeftuin voor dementie die wellicht 
leidt tot een vaste tuin en hopelijk een 
mooi park, zoals ervaringsdeskundige 
Zantman het prachtig, symbolisch 
uitdrukte.  

Het Odensehuis in Burgum is opgezet 
door een samenwerking van De Friese 
Wouden/Kwadrantgroep, de gemeen-
te Tytsjerksteradiel en de Tao of Care. 
Ontmoeting en herkenning staan cen-
traal. Gastheer Niels Nijdam weet wat 
dagelijks leven met dementie inhoudt, 
dankzij zijn ruime ervaring als mantel-
zorger en dementieprofessional. Het 
kan fijn zijn om niet te hoeven uitleg-
gen wat leven met dementie betekent, 

of om juist wel ervaringen met elkaar 
te delen. De insteek is vooral mensen 
in een pril stadium bereiken, maar ook 
hun omgeving. ‘Het is echt niet zo dat 
je leven direct ophoudt wanneer de di-
agnose dementie wordt gesteld. Mocht 
je vroegtijdig de tekenen herkennen, 
dan kan dit veel ruzie en stress voorko-
men, dan is er onderling veel meer be-
grip. Veel mensen in deze maatschap-
pij weten niet hoe ze moeten omgaan 
met iemand die dement aan het wor-
den is. Ik heb dat zelf helaas moeten 
ervaren toen mijn vrouw dement werd. 
Kennissen keken een andere kant uit, 
stonden in het dorp heel aandachtig 
een etalage te bewonderen. Ze weten 
niet wat ze moeten zeggen.’

‘Het Odensehuis moet een ontmoe-
tingsplek zijn, waar mensen al of niet 
dement elkaar ontmoeten. Dit kan 
vooral omdat de diagnose dementie 
nog niet gesteld is. We leggen de na-
druk op ontmoetingsplaats, we gaan 
absoluut geen druk uitoefenen om 
naar een geriater te gaan. We willen 
mensen zelf de keuze laten maken. 
We hopen op deze manier, dat meer 
mensen zich betrokken voelen bij ie-
mand die dement aan het worden is. 
Juist door daarover te praten, maar 
wellicht om er soms niet over te pra-
ten, maar gewoon met andere dingen 
bezig te zijn, kan bewustwording be-
vorderen. Een inloop waar dementie 
gewoon bespreekbaar is in al haar fa-
cetten, waardoor er ook meer begrip 
komt,’ aldus Sjoerdje Kootstra, die 
tevens benadrukt dat het Odensehuis 
volledig los staat van woonzorgcen-
trum Berchhiem.

Tijdens de opening hield mede-
initiatiefnemer Zantman een zowel 
triest, ontroerend als prachtig relaas 
over Alzheimer, een ziekte of wel-
licht nog beter handicap die je leven 
insluipt en waar je geen wapen tegen 
hebt. ‘Het verandert niet alleen jouw 
leven, maar ook dat van je partner. 
Het is langzaam, maar zeker loslaten. 
Je mag niet meer autorijden, je kunt 
niet meer naar feestjes of op vakantie. 
Kleinkinderen en vrienden kijken an-
ders naar je. Als partner word je mee 
gesleurd in dat diepe gat. Ik denk dat 
het een goede zaak is, dat er nu een 
Odensehuis is.’  Het Odensehuis is 
blij met de steun die ook de gemeente 
Tytsjerksteradiel aan het project geeft. 
‘Een logische stap,’ aldus wethouder 
Doeke Fokkema. ‘In onze gemeente 
zijn inmiddels circa 600 mensen met 
dementie. In het jaar 2040 zal dit aan-
tal waarschijnlijk verdubbeld zijn. Het 
is dus ook voor de gemeente van groot 
belang, dat we hier goed mee omgaan 
en daarbij zullen we als gemeenschap 
ons er ook van bewust moeten zijn, 
wat wij kunnen betekenen voor deze 
mensen.’

U bent, uiteraard ook gewoon als gast, 
elke dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 
16.00 uur welkom in het Odense-
huis. Deze is gevestigd in Berchhiem, 
Prins Bernhardstraat 74 in Burgum. 
Het Odensehuis Burgum heeft een 
eigen ingang bij de Verkeers- en be-
weegtuin en het parkeerterrein aan de 
Prins Bernhardstraat. De drijfveer is 
de overtuiging, dat mensen met de-
mentie langer gezond en zelfredzaam 
thuis kunnen blijven wonen, als zij een 

plek hebben waar ze in eigen tempo 
en naar eigen vermogen meedoen in 
de maatschappij, waar ze gewaardeerd 
en aangesproken worden op hun kwa-
liteiten en wie zij zijn. Het Odense-
huis in Burgum is, na Leeuwarden, 
de tweede in de provincie Fryslân. 
Inmiddels is er ook een in Drach-
ten.  Het opzetten van verschillende 
Odensehuizen in Friesland is onder-
deel van de Proeftuin Sociale Benade-
ring Dementie Friesland. Eén van de 
doelen van deze proeftuin is het ont-
wikkelen van ondersteuningsvormen, 
die de kwaliteit van leven met demen-
tie verbeteren.

Odensehuizen zijn vernoemd naar de 
Deense plaats Odense, waar het eerste 
inloophuis voor mensen met demen-
tie en hun mantelzorgers werd opge-
richt.  Een plek waar mensen met de-
mentie en hun naasten zich helemaal 
op hun gemak voelen. Mensen lopen 
er binnen wanneer ze willen. Voor 
een kop koffie, een praatje, om mee te 
doen aan een activiteit of om gewoon 
de krant te lezen. Waar mensen weten, 
of met elkaar delen, hoe dementie je 
dagelijks leven beïnvloedt. Hoe je er-
mee kunt leven. De nadruk ligt op de 
mens, niet op de dementie. 

Toplopers Hugo Veenker gaan voor 
de prijzen bij Bonifatiusloop
Zaterdag 17 maart 2018 is de Bonifati-
usloop in Dokkum en daar zullen veel 
lopers van loopgroep Hugo Veenker 
ook acte de présance geven, onder hen 
ook de toplopers van de groep, een groep 
jeugdigen die vaker gezamenlijk trainen 
onder leiding van Hugo Veenker. Deze 
lopers doen ook in geheel Nederland 
mee aan wedstrijden met zowel sterke 
nationale als internationale bezetting. 
Op de woensdagavond is er een speci-
ale Pubergroep in Dokkum waar zij ook 
deel uit maken en op de vrijdagmiddag 
wordt er getraind in de Vesteynde in de 
Westereen, waar olv hugo Veenker dan 
Kracht en coördinatie voorop staan. 
Op de zaterdag is er dan vaak een extra 
baan- dan wel crosstraining afhankelijk 
van het seizoen. Zondag 11 maart staan 
deze lopers ook aan de start bij het Ne-

derlands kampioenschap veldloop wat 
in Amsterdam wordt gehouden. Bij de 
Bonifatiusloop zijn Olaf Jan Bosscher 
en Jacob van der Galiën grote kansheb-
bers bij de jongens op de 5 km bij de 
jeugd, al zullen ze daar ook overall hoge 
ogen gooien. Bij de meisjes hebben we 
Mare Wiersma en Kyra Brouwer die 
een gooi doen naar het podium op de 5 
km bij de jeugd. Op de 10 km is Bram 
Kielman uit Grou, die sinds 1 januari 
ook bij Hugo Veenker traint, zeker een 
kandidaat voor de overwinning en zal 
Hugo Jan Bosscher zijn uiterste best 
doen om in de top 5 te gaan eindigen. 
Ook u kunt deelnemen aan de Bonifa-
tiusloop op 17 maart aan het hardlopen 
of het wandelen, inschrijven kan nog ter 
plekke en alle info is te vinden via 
www.bonifatiusloop.nl 

Escape room aan tafel bij Old Dutch
Het populaire concept “Escape Room” 
nu in een spannende en vooral gezel-
lige “aan tafel” variant. Je speelt dit spel 
bij Old Dutch in De Westereen. 

Escape aan Tafel leent zich uitstekend 
voor zowel kleine als grote groepen en 
het voordeel is dat je de hele tijd bij 
elkaar blijft en dat een mogelijk buf-
fet als rode draad door het programma 
kan lopen. Het buffet kan ook vervan-
gen worden voor hapjes of andere ver-
snaperingen. Het avontuur begint met 
een gedetailleerde briefing door onze 

medewerkers zodat iedereen weet 
waar we ons bevinden en wat er ver-
wacht wordt. Daarna wordt je inge-
deeld in teams, krijgt je je outfit aan en 
wordt er gestart met het eerste raadsel. 
Hierna kan een pauze of voorgerech-
ten buffet volgen. Na het buffet of 
pauze ga je met je eigen team de strijd 
aan en los je de volgende serie raadsels, 
codes en puzzels op. Hiermee kun je 
punten scoren maar ze ook verliezen. 
Een goede tactiek, teamwork en het 
kraken van codes zorgen voor een stij-
gende spanning en nieuwe aanwijzin-

gen maar let goed op want er zijn ook 
vele valkuilen en dwaalsporen. 

Na de 1e escape ronde volgt dan het 
hoofdgerechten buffet en de bekend-
making van de tussenstand waarbij je 
hoort welk team er aan kop ligt. Na 
het buffet volgt de spannende escape 
finale en komt het aan op snelheid, de 
juiste links leggen en oplossen van de 
aanwijzingen om zo de ultieme code 
te kraken en de overwinning in de 
wacht te slepen. Tijdens het mogelijke 
dessert volgt de uitleg hoe het nu al-

lemaal in elkaar zat en wordt het 
winnende team bekend gemaakt en 
uiteraard beloond met de prijs!

De Escape aan Tafel is er in drie 
thema’s: nuclear, Het Lab en Wes-
tern bij Old Dutch in De Wester-
een.

HTR Nijs
Yn it hok giet alles dat it slydjaget: 
de froulju hiene alle doarpen in pear 
wike ferlyn al klear en ha doe beslet-
ten der noch in doarp by te dwaan. 
No hiene we noch listen mei nammen 
fan 3 doarpen, fansels keazen se foar 
it  doarp mei de measte ynwenners. 
Dus no moast de lea der noch efkes 
op. Pim van der Wal hat oanjûn dat sy 
ophâlde wol. It soe och sa moai wêze 
dat der in pear nije froulju by kamen 
om te helpen. Underwilens  ha de 
manlju ek net stil sitten, se ha noch 
manmachtich nei in skoalle yn Alde-
berkeap west om tige moai skoalguod 
op te heljen. 

De loads fan Kapenga sit dan ek bom 
fol. Dit jier geane we  fuort op 16 april, 
dat is in pear wike earder as oare jier-
ren. Dit komt om’t fan in pear sjauf-
feurs it grutrydbewiis hast ôfrûn is, sy 
kinne no noch moai in loop mei. De 
mannen dy’t dit jier meigeane binne 
Hein van Althuis, Sake de Bruin, 
Tjeerd Heikamp en Keimpe Venema. 
De frachtweinen binne besteld  en de 
earste komt op moandei  9 april en 
dan kinne nei’t se woegen binne, op 
tiisdei begjinne te ynladen.

HTR Kommisje

De Westereender verschijnt in 2018 op de volgende data: 11 april,  
9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober,  
14 november, 12 december
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Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

Voor al uw onderdelen en reparaties  
van auto’s en trekkers 

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

Rijksstraatweg 86, 9251 DK  Hurdegaryp, Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

FRVFRV

 Uw vloer als nieuw, snel bellen
0511 - 47 69 25!!!

 
Het betrouwbare adres voor 

parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
Elke week weer leuke aanbiedingen!

Springkussens Opblaasfiguren Partyverhuur Mobiele badkamers

Van Tuijl Verhuur

info@bestratingsbedrijfvisser.nl  | www.bestratingsbedrijfvisser.nl

Fûgelsang 69, 9271GC De Westereen
06 532 49 441  |  06 508 48 310
www.veha-autos.nl

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

Gastouderbureau de Wâlden

Elisabeth van der Meulen - Soepboer
E-mail: elisabeth.soepboer@kindvandaag.nl 

Telefoon: 06-46776278 www.kindvandaag.nl

Wie vertrouw
jij het meest 

kwetsbare toe?

www.verloskundigen-dokkum.nl

Epileren+ verven wimpers/ 
wenkbrauwen
DE SALON VOOR O.A. VERVEN, EPILEREN, HARSEN, ANTI-AGE BEHANDELING, BRUIDSMAKE-UP, 
HOT-STONE BEHANDELING. TEVENS PEDICURE DIABETICI/REUMA.

De Welle 4
Twijzelerheide

Tel. 0511-449773

Schoonheids/
pedicuresalon

Femmy
www.schoonheidssalonfemmy.nl

  € 17,50

Winkelcentrum
De Westereen

Tel. (0511) 44 14 24

Bjirkewei 3
9287 LA Twijzelerheide

0511 - 447 276

• Snelle en flexibele  
levering

• Prefab korven, stekken 
en elementen

• Efficiënt toepassen  
van wapeningsstaal

• Advies in het  
toepassen van  
wapeningsstaal
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Natuurlijke bron

Geel is voor mij de mooiste kleur wat betreft bloemen, dit was de inlei-
ding van mijn vorige verhaal, waarin de prachtige winterakoniet centraal 
stond. Op mijn oproep om meer vindplaatsen, heb ik gelukkig weer 
een aantal mooie reacties gekregen, zowel uit Damwâld, Kollum als De 
Westereen. De verhalen die je dan met mensen hebt, dat zijn verhalen 
met passie. Mensen die zich gelukkig, in mijn visie gelukkig, betrokken 
voelen bij de natuur. Deze keer waren het de bloemen waar het vooral 
om ging. 

Prachtige en interessante verhalen 
over bloemen en planten. In één geval 
kwam er zelfs een minder leuk aspect 
aan bod: het zetten van strikken, waar-
in wild gevangen wordt. Soms denk 
je, dit gebeurt toch niet in onze regio, 
maar helaas blijkt deze gedachte niet 
reëel. Roofvogelvervolging is in onze 
streken ook aan de orde. In het prach-
tige vogelwachtboekje “Fjildpraet” van 
de vogelwacht Damwâld en omstre-
ken, dat ik toevallig even kon inkijken, 
zag ik de rubrieken vogelnieuws en 
ringnieuws, met zeer leuke informatie. 
Trouwens alle hulde aan deze wacht, 
die nog zeer actief is en onlangs in 
het winkelcentrum in Damwâld actie 
voerde en voorlichting gaf.

Heel lang geleden, ik denk bijna zes-
tig jaar. Ik was zo’n acht/negen jaar. 
Bij mijn vader achterop de brommer, 
een NSU en naar de Mieden. Het 
was koud, maar ja, de kieviten waren 
weer in het land. Ik vergeet het nooit 
weer, het hagelde enorm, ik zat ver-
scholen achter een hek te bibberen. 
Ik denk dat de tranen dichtbij waren, 
maar naar huis gaan was geen optie. 
We moesten het veld in. Vreemd toch, 
moest ik nog een keer over dezelfde 
akker en dan de rechterkant, waar 
mijn vader ook had gelopen. En jawel, 
een “twake”. Wat was ik blij, ik was di-
rect weer warm, had mijn vader toch 
maar even over de kop gezien. Het 
duurde een aantal jaren voordat ik be-
sefte, dat hij het toeval had geholpen. 
Ondertussen had ik mijn eerste eitjes 
zelf al gevonden. Wat was ik trots, 
toen ik mijn eerste eitje vond zonder 
dat hij erbij was. Direct naar huis, niet 
meer over de sloot springen met mijn 
zelfgemaakte pols. Het zoeken naar 
kievitseieren, ik ben er nu niet meer 
voor, maar heb eraan meegedaan.

Het eitje op “it stikje lân mei dong”. 
Het eitje, terwijl de hermelijn zijn kop 
boven het veld uitstak. Het eitje, met 
even verderop de jonge haas in het 

leger. Het eitje, terwijl de veldleeu-
werik al zingend naar beneden gleed. 
Het eitje in het groene nest, terwijl 
de mist op het veld bevroren was. Ik 
kan echt wel huilen als die gedachten 
voorbijkomen. Nee, ik mis het eitje 
niet, het eitje was het doel om intens 
te genieten van alles wat er zich buiten 
afspeelde. Ik was toen geen natuurf-
reak. Ik was gewoon een jonge knaap 
die genoot. Regen en kou deerde ons 
niet, we waren buiten. 
Nog steeds ben ik graag buiten, vooral 
op de fiets. Regelmatig stap ik af om 
te genieten van bijvoorbeeld zo’n 
prachtig veld met gele paardenbloe-
men of het eerste klein hoefblad. Ik 
zag de kieviten weer buitelen, voelde 

het voorjaar in mijn botten. Vroeger, 
ja vroeger bestaat niet meer, maar ge-
nieten kan nog steeds. Helaas erger ik 
mij ook wel eens, nee regelmatig, aan 
de rotzooi langs de kant van de weg. 
In mijn fietstas heb ik een plastic tas, 
soms stop ik niet om de natuur te be-
wonderen, maar om wat van die rot-
zooi op te ruimen. Het doet mijn hart 
goed als ik zie, dat meer mensen dat 
doen. 

Facebook Natuur in De Westereen
Mijn intentie is om alles op het ge-
bied van natuur in De Westereen 

vast te leggen. Wat heeft een dorp 
als De Westereen op het gebied van 
onder andere vogels, wilde bloemen, 
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat 
broedt hier, zijn er geringde vogels?  
Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle 
meldingen zijn voor mij van belang. 
Wanneer komen de vogels en vlin-
ders?

Reacties en meldingen: Johannes van 
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN 
De Westereen. 06-42952908 -   0511-
447474. E-mail: jefanka@planet.nl. 
Facebook: Natuur in De Westereen.

Baltsvlucht van de Kievit. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Historische foto’s uit Achtkarspelen online
In ons februari nummer konden we kennis maken met de historie van 
Dantumadeel.  In de gemeente Achtkarspelen wil de  Stichting Oud 
Achtkarspelen de historie bewaren en levend houden. Ze doet dit onder 
anderen door zoveel mogelijk foto’s online te zetten op hun nieuwe 
webpagina. Begin januari is deze online gegaan. www.oudachtkarspelen.
nl via tabblad ‘foto’s‘. Er staan nu ruim 3000 foto’s en ansichtkaarten op. 
De stichting ontvangt van de lezers graag meer (gescande) foto’s om toe 
te voegen. 

Vier bestuursleden zijn al een half jaar 
bezig met scannen, informatie zoeken 
en uploaden. Er is aan de foto’s een 
code gegeven zodat ze op volgorde in 
beeld komen en u als het ware door de 
straten ‘kunt lopen’ en kunt zien hoe 
deze in de laatste eeuw zijn veranderd. 

De bestuursleden van Stichting Oud 

Achtkarspelen zitten sowieso niet stil, 
er wordt momenteel gewerkt aan een 
fietsapp (via izi.travel) waarmee drie 
routes door de gemeente kunnen 
worden gefietst, daarbij krijgt u een 
signaal op uw mobiel en ontvangt u 
informatie over de locatie. Dit is in 
samenwerking met Stichting Keunst-
krite en de gemeente Achtkarspelen. Ook worden er jaarlijks drie lezin-

gen georganiseerd, de laatste voor dit 
seizoen is op 13 maart in de Schakel 
te Buitenpost. Het onderwerp is ‘de 
historie van de cichorei’, door Dhr. 
Oege Jan Leegstra. De lezingen zijn 
gratis te bezoeken. Dinsdag 6 maart 
is er een stamboomonderzoek cur-
susavond voor beginners in de biblio-
theek van Buitenpost, opgeven kan 
via de bibliotheek of via m.bruining@
chello.nl Op vrijdag 6 april is er een 
historische- en genealogische middag 
in de bibliotheek en het Vleckehûs 
te Surhuisterveen. Dit keer speciale 
aandacht voor kunst en cultuur in de 
gemeente. Omdat aan de webpagina 
hoge kosten zaten is er een subsidie 
verleend door het gemeentebestuur, 

maar er is wel behoefte aan meer 
donateurs zodat de lezingen kunnen 
doorgaan en er ook deskundigheid 
kan worden ingekocht. Vanaf € 10,- 
per jaar kunt u al uw steun geven. In 
de bibliotheken van Buitenpost en 
Surhuisterveen is een HIP: historisch 
informatie punt, u vindt hier boeken 
over de regio en veel archiefmateriaal. 
Dit is per dorp in mappen gedaan en 
ligt ter inzage bij de leeshoek.

Nieuw dit jaar is de medewerking die 
de stichting wil geven aan de ‘Friese 
dorpscanons’ een provincie breed ini-
tiatief om de historie van alle dorpen 
in kaart te brengen. “Wij hebben ons 
opgegeven om hieraan mee te werken, 
maar zoeken in alle dorpen van de 

gemeente Achtkarspelen deskundige 
vrijwilligers die hierbij willen helpen. 
De echte inwoners weten immers het 
meeste over hun eigen dorp”, aldus 
bestuurslid Mattie Bruining. U kunt 
zich opgeven via het contactformulier 
op de website www.oudachtkarspe-
len.nl. Via dat formulier kunt u zich 
ook aanmelden als donateur en foto’s 
insturen.

De stichting werd in 1981 opgericht 
n.a.v. een tentoonstelling waar enkele 
personen oude foto’s van de gemeente 
lieten zien. Hier was veel belangstel-
ling voor en er werd gedacht om een 
oudheidskamer op te richten. Dit 
plan is niet van de grond gekomen, 
maar wel het verzamelen van oude 
voorwerpen en vooral foto’s. Mooi om 
te zien dat dit na al die jaren nog leeft 
en uitgebreid wordt.

Binnen het bestuur is een variatie 
aan deskundigheid aanwezig op het 
gebied van historie, stamboomonder-
zoek, ontstaansgeschiedenis van de 
regio en informatie over de dorpen. 

Er zijn boeken en artikelen geschre-
ven door een aantal bestuursleden. 
Zij geven hun kennis graag door aan 
belangstellenden. U kunt voor vragen 
altijd contact opnemen met het be-
stuur.
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Staat voor: 
• Aandacht, betrokkenheid en doorzetten
• Sociale samenleving 
•  Vooruitgang
•  Duurzame initiatieven
•  Afschaffen van overbodige regels
•  Goede bereikbaarheid van de dorpen 
•  Veilige en nette wegen 
•  Behoud van voorzieningen in de dorpen
• Uitstekend woon- werk en ondernemersklimaat
•  Bestuurlijk zelfstandig Dantumadiel

STEM
21 MAART 
LIJST 3 Mei beide 

fuotten op ‘e grûn

Wat doen wij echt anders dan 
andere partijen? 
• Aanpak verrommeling dorpen
• In alle dorpen bouwkavels beschikbaar
•  Lokaal inkopen door de gemeente
• Geen grootschalige vluchtelingenopvang
•  Wel duurzame initiatieven, geen grote windturbines
•  Privatisering sportcomplexen alleen vrijwillig
•  Tarieven milieustraat op € 0,- 
•  Veilige wegen door duidelijke inrichting 
•  Aantrekkelijke fietsroutes
•  Nieuwbouw energieneutraal zwembad

JOUW STEM TELT!

GEMEENTEBELANGENDANTUMADIEL.FRL

Grutsk op 
ús mienskip, 

grutsk op 
Dantumadiel! 

Mei elkoar - 
foar elkoar!

1.

6.

3.2.

7.

It doarpenfûns ‘It is oan jo’ 
útbouwe!
Emke Peterson - Damwâld

4.

Ynsette op natuerlik ferskaat 
yn publyk gebiet!  
Doetje de Jong - 
Rinsumageast

5.

Soarch ticht by de minsken 
hâlde:  mear foech foar de 
gebietsteams! 
Jerrit de Bruin - De 
Westereen

Ynsette op Frysk en 
meartalich ûnderwiis!  
Martin Feddema - 
Feanwâlden

Lokaal útfiere wat lokaal kin! 
Ruerd de Haas - 
Rinsumageast

De ynfrastruktuer foar 
duorsume ferfiersfoarmen 
fersterkje! 
Ferry van der Ploeg - De 
Westereen

Wenromte foar ús jongerein 
yn eigen regio: starterslienin-
gen en nije lytse húskes! 
Marianne van der Meer - De 
Westereen

Stim 21 maart #GRUTSK

Dantumadiel.fnp.frl



MAART 2018 |  de Westereender |  11

Lijsttrekkersdebat politieke partijen gemeente Dantumadiel

Is er veel of weinig te kiezen in Dantumadiel?
READTSJERK – Maandagmiddag 19 februari vormde de sfeervolle zaal Fjildsicht van restaurant De Trochreed in 
Readtsjerk, een prachtige en inspirerende omgeving voor het eerste lijsttrekkersdebat, georganiseerd door het 
maandblad De Westereender. Door De Westereender waren de zeven politieke “zwaargewichten”, de lijsttrek-
kers van de politieke partijen in de gemeente Dantumadiel, gevraagd om met elkaar in discussie te gaan over 
het reilen en zeilen van de gemeente in het heden, maar vooral ook kijkend naar de toekomst. In de aanloop 
naar dit debat leken de verkiezingsprogramma’s in grote lijnen op elkaar, wat aan debatleider Pier Abe Santema 
de stelling ontlokte: Wat valt er voor de kiezer eigenlijk te kiezen? Het debat leverde wat dat betreft inhoude-
lijk weinig nieuwe aspecten op. Ook bleef het vuurwerk tijdens de discussies uit. Men was lief voor elkaar, wat 
waarschijnlijk betekent dat de politiek in Dantumadiel overwegend op dezelfde lijn zit, terwijl er qua uitgangs-
punten toch grote verschillen zijn. Wat betreft asielzoekers en de winkelopenstelling op zondag bleken er wel 
grote verschillen van inzicht te zijn en werd het een echt debat, zonder naar elkaar uit te halen. 

Tekst: Johannes van Kammen

Foto’s: Jaap de Boer

Voor Pier Abe Santema was het een 
prima debuut als debatleider. Pier Abe 
Santema, journalist bij de Leeuwarder 
Courant, benadrukte nog eens duide-
lijk dat hij niet in de hoedanigheid van 
journalist het debat leidde. Dat hij zich 
uitstekend had voorbereid bleek meer-
dere keren.

Voorstelronde
Het debat begon met een voorstelronde. 
Kees Wielstra uit Rinsumageast beet 
het spits af. Wielstra is momenteel nog 
de fractievoorzitter van Dantumadeel 
’82, een partij die vanaf de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart samen-
smelt met Lagere Lasten Dantumadeel 
en verder gaat onder de naam Gemeen-
tebelangen Dantumadeel. Wielstra zet 
vooral in op samenwerking en slag-
kracht van het gemeentebestuur, dat 
in zijn ogen dicht bij de burgers moet 
staan. Ook maakt Gemeentebelangen 
Dantumadeel zich sterk voor de reali-
satie van een overdekt zwembad op de 
locatie van het vroegere zwembad ‘De 
Frosk’ in De Westereen.

Jan Jitse Visser (CDA) brak vooral een 
lans voor normen en waarden in de 
maatschappij. ‘Er met elkaar voor zor-
gen dat we in een gemeente leven waar 
ruimte is voor iedereen, waar we zorgen 
voor de mensen die het moeilijk heb-
ben.’ Als voorbeeld noemde Visser de 
bijstandsmoeder, die financieel de zaak-
jes even niet op orde kan krijgen. De 
burgers betrekken bij de politiek in de 
gemeente en bij hun dorp vormen ook 
speerpunten. ‘Het maakt niet uit op wie 
u stemt, maar stem op 21 maart,’ waren 
de slotwoorden.

Cor Schat uit Damwâld maakte als lijst-
trekker van de VVD het gemis van zijn 
partij in de gemeenteraad kenbaar. ‘De 

VVD is een aantal jaren niet actief ge-
weest in de gemeente. Wij ervaren dat 
als een gemis. We beseffen dat we een 
positieve bijdrage kunnen leveren aan 
Dantumadiel. We denken vooral in mo-
gelijkheden, niet in krimp. We leven in 
een mooie gemeente die volop kansen 
biedt, wij als politiek moeten de voor-
waarden scheppen, zodat we met zijn al-
len kunnen werken aan een slagvaardige 
gemeente. Daar kunnen wij als VVD 
een bijdrage aan leveren, daar zijn we 
van overtuigd.’
Germ Wiersma, Christen Unie, sprak 
zich vanuit zijn overtuiging en natuur-
lijk die van de partij, uit voor een zondag 
waarop de rust gewaarborgd blijft. ‘De 

zondag is een rustdag, maar ook een dag 
om samen te zijn. We willen en moe-
ten er zijn voor de mensen om ons heen. 
De kwetsbaren helpen, dit doen we 
door goed te luisteren, maar ook door 
bijvoorbeeld het realiseren van goed 
onderwijs. Jongeren op weg helpen de 
maatschappij in. Daarnaast vinden wij 
ook duurzaamheid van groot belang.’

Emke Peterson van de FNP was wel-
licht de meest ervaren deelnemer aan 
het debat. Hij heeft al ruim dertig jaar 
politieke ervaring. ‘Ik ben wat ze noe-
men een “localo”, een politicus die zich 
vooral richt op de mensen in zijn eigen 
gemeente. Ons standpunt is dan ook dat 
we dichtbij de mensen willen staan, we 

kijken vooral naar de mogelijkheden die 
we kunnen creëren in de gemeente Dan-
tumadeel. Een weloverwogen bijdrage, 
waarin de eigen gemeente centraal staat 
mag, men van ons verwachten.’

Rommy Kempenaar, een betrekke-
lijke nieuwekomer namens Sociaal Li-
inks (een samenwerking tussen PvdA, 
GroenLinks en deels SP): ‘Wij staan 
al jaren voor de bevolking, de gewone 
burger en de sociaal zwakkeren. Men-
sen, die het om wat voor reden moeilijk 
hebben. We willen met daadkracht iets 
betekenen en daarbij transparant zijn 
richting onze kiezers. We willen ons 
daarbij vooral ook sterk maken voor de 

jeugd, voorzieningen bieden, op diverse 
terreinen.’
Helaas kon lijsttrekker Tom Bakker van 
de SGP vanwege andere afspraken geen 
acte de présence geven.

Valt er wat te kiezen?
Het eerste grote thema dat aan de orde 
kwam was het punt, dat de verkiezings-
programma’s in grote lijnen nogal op 
elkaar lijken. Wat valt er voor de kie-
zer eigenlijk te kiezen?  ‘Wij zijn een 
progressieve partij met conservatieve 
waarden. Ik denk dat er heel veel te 
kiezen is, neem alleen maar de winke-
lopenstelling op zondag. Wij zijn daar 
in principe voor,’ aldus Kempenaar, die 
daarmee alvast een voorproefje nam 

op de volgende stelling. Visser was ook 
duidelijk van mening dat er zeker iets te 
kiezen viel. ‘Het CDA staat voor nor-
men en waarden, voor betrokkenheid bij 
de burgers in zijn algemeenheid en wij 
hier in Dantumadeel in het bijzonder.’ 
Woorden die ook Wiersma uitsprak, 
maar hij legde daarnaast vooral ook de 
nadruk op het principiële in de Christen 
Unie. ‘Wij zijn een christelijke partij. 
De zondagsrust vinden wij belangrijk, 
mensen moeten tijd voor elkaar kunnen 
nemen, niet alleen in de kerk maar ook 
daarbuiten. Een 24-uurs maatschappij, 
daar zijn wij geen voorstander van.’

Koopzondag
Het punt “koopzondag, wel of niet?” 
leek op voorhand een heikel punt, dat 
veel discussie kon opleveren. Over het 
algemeen werd er toch veel afgescho-
ven op de winkeliers en het “bescher-
men” van kleine bedrijven. Toch bleek 
de eensgezindheid heel groot, ondanks 
de tegenstelling van bijvoorbeeld VVD 
en CU. De Christen Unie is absoluut 
tegenstander van de zondagopening, die 
als medeargument opvoerde, dat dan 
ook scholieren hun baantjes op zondag 
moeten verrichten en dan verplicht wor-
den te werken. ‘Als je om je heen kijkt 
naar andere gemeenten, dan kun je er ei-
genlijk niet meer omheen. Ik ben er een 
voorstander van, maar ben wel van me-
ning dat de keuze bij de ondernemers 
moet liggen,’ aldus Cor Schat (VVD). 
‘Als je ziet dat ondernemers, en ik denk 
met name de grotere zoals supermark-
ten, omzetderving hebben omdat in de 
buurgemeentes de winkels open zijn, 
dan vind ik dat de ondernemers zelf 
de beslissing mogen nemen. Mocht de 
wil aanwezig zijn, dan uiteraard open. 
We moeten met de tijd meegaan,’ aldus 
Kempenaar (Sociaal Links).  Wielstra 
(Gemeentebelangen Dantumadiel) zag 
graag eerst een overleg met de onder-
nemers, maar was best bereid om za-
ken de mogelijkheid te bieden om op 
zondag open te gaan. Ook Peterson 
(FNP) hield de deur op een kier, maar 
dan moet er wel belangstelling voor zijn. 
Visser (CDA) zag de noodzaak niet 
zozeer, maar verklaarde wel, dat als de 
ondernemers het beslist willen er over 

gepraat kan worden, dat ze niet zich 
zouden keren tegen de maatschappe-
lijke ontwikkelingen. ‘Maar let wel, we 
zien de zondag, onze voorkeur ligt bij 
geen openstelling.’

Bestuurlijke toekomst
De bestuurlijke toekomst van Dantu-
madiel was het volgende gesprekspunt. 
De belangrijkste vraag: Moet Dantu-
madiel nog jaren zelfstandig blijven? 
‘De keuze is al gemaakt. Wij zijn van 
mening dat dit punt momenteel abso-
luut niet aan de orde is. Voorlopig, de 
komende zes tot acht jaar blijft het zo,’ 
aldus Peterson (FNP). Schat (VVD) 
woog de voor- en nadelen af, maar 
kwam mede vanwege het kostenplaatje 
tot de conclusie, dat nu het ambtelijk 
apparaat samenwerkt, het wenselijk zou 
zijn om een grote gemeente te creëren, 
wellicht ook nog met de gemeenten 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel er-
bij, wat financieel aantrekkelijk zou zijn. 
Wielstra (Gemeentebelangen Dantu-
madiel) zag hier absoluut de noodzaak 
niet van in en vroeg zich af, of er wel 
financieel voordeel te halen is. Dantu-
madiel staat er nu goed voor, dit toch in 
tegenstelling tot de financiële proble-
men bij de drie fusiegemeenten. Het is 
een goede keuze geweest om zo verder 
te gaan. Visser (CDA) was van mening, 
dat het een gemiste kans was geweest 
om in 2016 niet mee te gaan in de fusie.

De mens op straat
Ook was er een ronde met de vragen 
aan de hand van filmpjes van mensen op 
straat.  Peterson  (FNP) kwam als eer-
ste  aan bod. Hij reageerde op de stelling 
dat de Tsjerkestrjitte in De Westereen 
wat betreft veiligheid duidelijk ach-
tergesteld wordt bij de Stasjonsstrjitte. 
Peterson: ‘Hier is absoluut geen sprake 
van. De mensen in de Ferlinge Stasjon-
strjitte zijn zelf ook heel actief geweest. 
Zij hebben de handen uit de mouwen 
gestoken en actie gevoerd. Dit heeft re-
sultaten opgeleverd, maar dat komt niet 
door de politiek. Het is een uitstekende 
zaak dat burgers zelf initiatieven ont-
wikkelen.’  
Schat (VVD) mocht zich buigen over 
Lees verder op pagina 13 >
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DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

Bezoekadres
A. v/d Meulenstrjitte 12
9271 BL De Westereen

T  (0511) 44 38 40
W www.dven.nl
E  dewestereen@dven.nl

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

Uitvaartvereniging 
“En Hij Stierf”

Broeksterwoude/De Valom

nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse
 LEDENVERGADERING     
op 19 maart 2018 in dorpshuis  

“de Pipegael” te Broeksterwâld.
Aanvang 20.00 uur.

 
Agenda vergadering:
1.	 Opening
2.	 Herdenking overledenen 2017
3.	 Lezing en gebed
4.	 Vaststellen agenda
5.	 Notulen
6.	 Financieel verslag 2017
7.	 Begroting 2018
8.	 Presentatie Friese Federatie
9.	 Cluster Dantumadiel
10.	Friese Federatie
11.	Mededelingen bestuur
12.	Rondvraag
13.	Sluiting Het Bestuur

www.uitvaartverenigingenhijstierf.nl

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang + Tjap Tjoy 

+ 1/4 Kip + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Yu + Daging Kerrie 
of Roedjak + 2 stokjes Kip Saté + Foe Yong Hai 

+ Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 20,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet 

van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.

Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur,
dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur.
Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur. 

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

 

A & H Elektro
De Reade Klaver 21

9271 LG De Westereen
T 0511-441323

www.ahelektro.nl
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www.grondverzetvandenbroek.nl

tel 0511-44 43 80    fax 0511-44 57 54
Boskloantsje 8-A Kollumerzwaag
www.reitsma-timmerwerken.nl

 we zijn  specialist in het auto 
onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

• Bandenservice
• Voorruit reparatie
• Inbouw van accessoires
• Specialist BMW en Mini

Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide
Tel: 0511 - 443400  |  Fax: 0511 - 449514

sikkema@carxpert.nl  |  www.carxpert-sikkema.nl

A.P.K. KEURINGSSTATION
Wij keuren alle merken auto’s.
Speciale prijzen, herkeuring GRATIS!
Onderdelen en banden: scherp geprijsd!
Bij grote beurt: GRATIS KEURING!

GARAGE VRIES
Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

• Tuinaanleg
• Tuinonderhoud
• Bestrating
• Renovatie
• Snoeiwerk
• Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

Jaarvergadering
Het bestuur van De Feriening  Doarpsbelang De Wester-
een nodigt u uit voor de jaarvergadering op woensdag  
28 maart 2018. Aanvang 19.45 uur  in het Badhûs aan de 
Sportloane in de Westereen.

AGENDA:
• Welkom.
• Notulen jaarvergadering 6 april 2017.
• Financieel  verslag 2017. 
• Jaarverslag 2017/2018 en dorpsaangelegenheden. 
•  Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Albert Wijbenga en Geertje Feen-
stra.Nieuwe kandidaat door het bestuur voorgesteld: Winfried 
van Stijn. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 20 maart 
2018, op voordracht van tenminste 10 leden, schriftelijk mel-
den bij het bestuur.

• Rondvraag.
• PAUZE
• Gastspreker: de heer Gerrit Tuinstra van Natuerlik Ferskaat 

Noordoost Friesland.
• Sluiting.

Wij nodigen u hierbij uit op 
bovenstaande vergaderlocatie.

Het bestuur.
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de Miedloane in De Westereen: ‘Het 
is duidelijk. Er zijn een aantal dingen 
verkeerd gegaan met de aanleg van de 
Centrale As, een As die wij als een grote 
aanwinst voor de hele regio zien. Niet 
alleen zijn er nog problemen op De 
Miedloane in De Westereen, maar er 
zijn nog meer aspecten die om een op-
lossing vragen. Het is zeker zaak dat we 
er naar kijken en met elkaar in overleg 
gaan om tot een oplossing komen.’

Wielstra (Gemeentebelangen Dantu-
madiel) kreeg eigen een stokpaardje: de 
sociale woningbouw en lage huurprij-
zen. ‘Een punt waar wij ons al jaren sterk 
voor maken. Sociale huurwoningen voor 
mensen met een smalle beurs, zodat die 
ook goed en vooral ook betaalbaar kun-
nen wonen. Wij zijn van mening, dat 
we hier als gemeente nog veel meer in 
moeten investeren. We willen ons hier 
dan ook sterk voor maken.’
Peterson was van mening, dat de bur-
gers van Dantumadiel meer betrokken 
moeten worden bij de politiek in de ge-
meente, maar ook wat betreft de plan-
nen voor woning- en wegenbouw, on-
derhoud, sportvoorzieningen. ‘Luisteren 

naar de mensen, als politiek moeten we 
vaker overleg hebben met maatschap-
pelijke organisaties, zoals dorpsbelan-
gen. We kunnen meer samen optrekken, 
waardoor goede ideeën uit de burgers 
bovendien geld kunnen besparen, maar 
je weet ook beter wat de verwachtingen 
zijn. Hou het contact dicht bij de bur-
gers, ga met hen in overleg, zij weten 
waar de knelpunten liggen.’
Over de plannen van Gemeentebelan-
gen Dantumadiel om een nieuw over-
dekt zwembad in De Westereen te rea-
liseren, mocht Wiersma (ChristenUnie) 
zijn zegje doen. ‘Het mag duidelijk zijn, 
als het kon zouden wij de laatsten zijn 
om niet mee te gaan. In onze visie is het 
lastig, financieel niet haalbaar, mede om-
dat het ook nog een energieneutraal bad 
moet zijn, dat tussen de 4 en 5 miljoen 
kost. Als gemeente moeten we keuzes 
maken, het is een grote investering. Ik 
denk dat er andere aspecten zoals scho-
len zijn, die eerder aan de orde komen.’

‘Desnoods onder het genot van een 
biertje, maar ik zou best met jongeren in 
discussie willen over het alcoholverbod. 
Ik ben van mening, dat er niet een ver-
laging moet komen van 18 naar 16 jaar 
wat betreft alcohol. Alcohol maakt veel 

kapot.’ Visser was duidelijk in zijn reac-
tie wat betreft de vraag, hoe het CDA 
over een leeftijdsverlaging van het alco-
holverbod denkt.

Asielzoekers
De opvang van asielzoekers was het 
laatste discussiepunt op de agenda. 
Dit onderwerp is op dit moment niet 
actueel, maar het kan onverwacht op 
het politieke bordje van de gemeente 
Dantumadiel komen te liggen. Wiel-
stra (Gemeente Belangen): ‘Een grote 
opvang kan in een relatief kleine ge-
meente als Dantumadiel niet. Ik vind 
300 mensen niet kleinschalig. Het COA 
gaat voor minimaal kampen van 300 en 
liever nog meer, dat kan niet in Dantu-

madiel. Ik ben uiteraard wel van mening 
dat we kleinschalig iets kunnen bete-
kenen voor een aantal maanden. Ik zie 
wel heil in woningen voor 3-5 gezinnen, 
die een verblijfsstatus hebben gekregen.’  
‘Maximaal drie keer twintig en dan voor 
een periode van maximaal 3 maanden. 
De dorpen in onze gemeente zijn te 
klein, daarom kies ik bij noodopvang/
crisis voor bovenstaande,’ aldus Kempe-
naar (Sociaal Links).  ‘We kunnen vooral 
inzetten op woningen voor mensen met 
een verblijfsvergunning. Ik ben er trots 
op dat we daarin voorop lopen.’

Wiersma (Christen Unie) was van me-
ning dat Dantumadiel zijn verantwoor-
ding moest nemen, maar dan maximaal 

100 mensen per dorp. ‘We moeten so-
lidair zijn met onze medemens.’  Hon-
derd mensen per dorp is voor de VVD 
een brug te ver. Schat: ‘Ik ben wel van 
mening dat we hulp moeten bieden, 
maar dan heel kleinschalig. Honderd 
is in mijn ogen te veel.’ De FNP wou 
niet over één nacht ijs gaan maar stelde, 
dat ze bereid zijn om in noodsitua-
ties mee te denken en dat asielzoekers 
voor een korte periode en in een niet te 
groot aantal welkom zullen zijn. ‘Ge-
lijke monniken, gelijke kappen. Het 
zijn mensen in nood. We moeten voor 
hun klaar staan, onze verantwoordelijk-
heid nemen. 100-200 mensen per dorp 
voor maximaal drie maanden, dat moet 
je willen om mensen in nood te helpen,’ 
aldus Visser (CDA).

Tot slot mochten alle partijen nog een 
keer verklaren, waarom de kiezers op 
hen moeten stemmen. Nieuwe stel-
lingen en inzichten leverde dit niet op, 
waarna Pier Abe Santema een einde 
maakte aan het eerste, zeer interessante 
verkiezingsdebat van het maandblad De 
Westereender.

Bekijk het debat online op:
https://youtu.be/3_uVtriPs1Q

DOARPSBELANG, EK JO BELANG
Onder deze titel willen we u maandelijks op de hoogte houden van het 
wel en wee van Doarpsbelang De Westereen. Waar houdt het bestuur 
zich mee bezig, wat speelt er in ons mooie dorp, kortom alles wat maar 
interessant is om als bewoner van de Westereen te weten, kan de revue 
passeren. De ene maand is de andere niet, en gebeurt er minder dan de 
maand ervoor en zal het artikel dus korter of langer zijn dan een maand 
geleden.

Weer een maand voorbij, waar blijft de 
tijd. Maar wel een maand die bijzon-
der was. Eindelijk kon er na jaren weer 
gebruik worden gemaakt van onze 

prachtige ijsbaan; koning winter liet 
weer eens van zich horen. Veel kinde-
ren maakten voor het eerst kennis met 
het fenomeen natuurijs. Voor het eerst 
op schaatsen staan, wat een belevenis. 
Vrijwilligers en bestuur van ijsvereni-
ging “de Wieken”, enorm bedankt voor 
jullie inzet om dit mogelijk te maken.

Dan zaken die er nog meer spelen. Op 
28 maart bent U van harte welkom op 

de jaarvergadering van Doarpsbelang. 
Deze vergadering wordt gehouden 
in het Badhûs, aanvang 19.30 uur. 
Voor de agenda verwijs ik naar de 
advertentie elders in dit blad. Het is 
gebruikelijk dat op de jaar vergadering 
de nationaal of internationale 
kampioenen in het zonnetje worden 
gezet. Echter zijn er bij het bestuur op 
dit moment geen sporters die in 2017 
nationaal/Europees/wereld kampioen 
zijn geworden bekend! Hebben we 
iets gemist? Zijn ze er toch, laat dit 
dan even aan het bestuur weten. 

Vorige maand maakten we enthousi-
ast melding van de gehouden nieuw-
jaarsduik. Een activiteit georganiseerd 
door Doarpsbelang. Bij evaluatie van 

dit evenement is het bestuur echter tot 
de conclusie gekomen dat dit eigenlijk 
geen kernactiviteit van DB is. Destijds 
spontaan ontstaan door een groepje 
jeugd met steun van DB. Echter nu de 
jeugd is afgehaakt, blijft het bestuur 
van DB over om het te organiseren. 
Daarom hier de oproep aan de jeugd 
om de organisatie weer op zich te 
nemen. Uiteraard dan met steun van 
DB. Er ligt een prima draaiboek klaar.

Waar DB erg blij mee is, is het feit dat 
B&W van de gemeente Dantumadiel 
een voorstel naar de raad heeft gestuurd 
om met een financiële bijdrage de aan-
leg van de beleeftuin De Hege Seis een 
stapje dichterbij te brengen. Bestuur 
van DB heeft hierbij op de achter-
grond, contacten met deze en gene, ze-
ker een belangrijke rol gespeeld.

Dan nog een paar zaken die DB zor-
gen baart. Dat zijn de rotte kiezen wel-
ke zich in ons dorp bevinden en die tot 
verpaupering kunnen gaan leiden. Iets 
wat we beslist niet willen. Het betreft 
hier de leegstand van het zwembad en 
de oude bibliotheek. Het zwembad is 
door het forceren van een nooduitgang 
vrij toegankelijk voor eenieder die dat 
wil. Dat hier gretig gebruik van wordt 
gemaakt is duidelijk. 

Het voormalige zwembad De Frosk een 
rotte kies in De Westereen (Foto: Albert 
Wijbenga)

Er wordt volop gedeald, wat zeker niet 
de bedoeling is. Meldingen hierover 
richting gemeente hebben niet tot het 
gewenste resultaat, afdoende afslui-
ting gebouw, geleid. De verantwoor-
delijk wethouder beloofde een jaar 
geleden dat de problemen rond het 
zwembad voor het aflopen van zijn 
ambtstermijn zouden zijn opgelost. 
Welnu, 21 maart verkiezingen. Maar 
een oplossing?

Vervolg van pagina 11 >
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- Kunstgebitten
- Klikgebit
-  Reparaties klaar 
  terwijl u wacht 
  (indien mogelijk)

Bulthuissingel 1 (voormalige Friesland bank)
9251 BS Burgum     |    0511 - 465123

www.tandtechniek-kooistra.nl

Gratis advies en onderhoud

www.lopenmethugo.nl

 

Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, sportief wandelen en Nordic Walking.

17 maart 2018 Bonifatiusloop Dokkum.

24 maart 2018 StarttoRun cursus in Dokkum, zie de site

Loopgroepen in Dokkum, Bergum, de Westereen en Oosternijkerk

www.lopenmethugo.nl 06-38220546 info@lopenmethugo.nl
0511-424317

             

Begeleiding in bewegen, atletiek, hardlopen, 
sportief wandelen en Nordic Walking.

17 maart 2018 Bonifatiusloop Dokkum.
24 maart 2018 StarttoRun cursus in Dokkum, 

zie de site

Loopgroepen in Dokkum, Bergum, de Westereen en Oosternijkerk

DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

Wist u dat…
…  We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As 

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

…  Wetterskip Fryslân over de oevers, kaden en alle oppervlaktewater gaat 

zodat u geen natte voeten krijgt?

…  Wetterskip Fryslân grote inzet toont om samen met De Sintrale As, 

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

…  De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuur- 

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Landschapsherstel
Antea Ingenieursbureau uit Heerenveen start binnenkort, in opdracht van De Centrale As,  

met het beoordelen van de kwaliteit van landschapselementen. Landschapselementen  

zijn bijvoorbeeld elzensingels, bomen, boswallen, dobben, enz. Antea doet dit samen met 

De Noardlike Fryske Wâlden. Uit deze beoordeling komen vier plannen van alle uit te voeren 

werk. Het eerste plan wordt in het najaar uitgevoerd en moet voor 15 maart 2019 afgerond 

zijn, dan begint het broedseizoen. Met het afronden van de gebiedsontwikkeling (eind 2019) 

wil De Centrale As uiteindelijk zo’n 700 kilometer singels een opknapbeurt hebben gegeven. 

Inmiddels is er al 150 kilometer gedaan. De opknapbeurt bestaat uit het verplaatsen van 

bomen, het kappen van bomen, het kweken en herplanten van bomen en het versterken  

van het singellandschap. 

Foto: Fotografie Nanne Nicolai

Harm Smidswei 23
9298 RE  Kollumerzwaag
t (0511) 820 380
m 06 13 140 141 
e info@houtbouwdevries.nl

Van Harinxmaloane 78, 9271 AH  De Westereen
telefoon (0511) 441 380 
mobiel 06 22 050 359 / 06 23 008 862
info@bestratingsbedrijfboorsmavandersluis.nl

Nieuwe berging met  
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

Voor een compleet opgeleverd  
tuinhuis, schuur of berging met  
bestrating kunt u terecht bij één  
van onderstaande bedrijven.

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl
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Brandweer De Westereen zoekt nieuwe collega’s 
  
De post van De Westereen van Brandweer Fryslân is op zoek naar brand-
weermannen en -vrouwen die als vrijwilliger aan de slag willen. Geïnte-
resseerden zijn welkom om kennis te maken met de brandweer tijdens 
een informatiebijeenkomst. De brandweer gaat dan graag met je in 
gesprek en geeft informatie over het werk van de vrijwillige brandweer. 
Vrijwilliger zijn is een keus waar ook je partner achter moet staan, ook 
hij/zij is welkom. 

De bijeenkomst is op zaterdag 14 
april van 13.00 tot 16.00 uur in de 
brandweerkazerne aan de Roazeloane 
70, De Westereen. Het werk van een 
vrijwillige brandweervrouw of -man 
bestaat niet alleen uit het blussen van 
branden, maar ook uit het bestrijden 
van incidenten met gevaarlijke stoffen 
en het bevrijden van verkeersslachtof-
fers. 

Pieter de Boer en Theunis Banga wer-
den twee jaar geleden gevraagd of ze 
bij de vrijwillige brandweerploeg van 
De Westereen wilden komen. “Eerst 
twijfelden wij of deze verantwoorde-
lijke baan bij ons paste, zeker omdat 
we beiden al een druk bestaan hebben 
met een gezin en een eigen bedrijf. 
Bovendien was Pieter op dat moment 
nog druk met het verbouwen van zijn 
huis. Redenen genoeg om het niet te 
doen, zou je denken. Maar nadat we 
een aantal oefeningen hadden mee-
gedraaid werden we toch enthousiast. 
Wij ervaren het werken bij de brand-
weer als één grote uitdaging, je weet 
nooit wanneer de pieper gaat en in 
wat voor situatie je terechtkomt. De 
afgelopen jaren hebben we dan ook 

veel geleerd, zowel in de opleiding 
als tijdens de uitrukken. Je leert jezelf 
hierdoor ook op een andere manier 
kennen. Als ondernemers waren we 
niet meer gewend om in teamverband 
te werken. Juist dat is wat ons bij de 
ploeg erg aanspreekt. In onze ploeg is 
echt sprake van een ‘wij-gevoel’: we 
functioneren als één team en staan er 
voor elkaar als dat nodig is. Kortom, 
wij zijn erg blij dat we ervoor kozen 
om ons aan te sluiten bij de brand-
weerploeg van De Westereen.” 
  
Een van de oudgedienden in de ploeg 
is Minco Riemersma. In 1992 kwam 
hij samen met Albert Jansen, Albert 
Dantuma en Jan Krol bij de brand-
weer. Minco: “Samen hebben we dus 
104 jaar brandweerervaring. Maar 
twee van ons gaan er binnenkort mee 
stoppen. Om ervoor te zorgen dat we 
bij brand en andere incidenten 24 uur 
per dag op tijd kunnen blijven uitruk-
ken, zoeken we nieuw ‘brandweer-
bloed’. 

Het mooie van dit vak is dat je nooit 
weet wat je te wachten staat. Elke uit-
ruk is anders. En als die pieper gaat 

moet je heel snel kunnen schakelen. 
Laten vallen waar je mee bezig bent 
en naar de kazerne om als team aan 
de slag te gaan. Het redden van mens 
en dier staat daarbij voorop. En dat 
zeker niet alleen bij brand. Gelukkig 
word je goed opgeleid. Het is een pit-
tige opleiding. Oefenen en cursussen 
blijven volgen zijn noodzakelijk om je 
werk te kunnen doen. Werken bij de 
brandweer is een prachtige job. Vrij-
willig, maar zeker niet vrijblijvend. 
Gelukkig krijg je daar heel veel voor 

terug, zoals brandweerspecialismen 
die je ook voor je normale werk goed 
kunt gebruiken. Naast het werken in 
teamverband is goede gezondheid, 
doorzettingsvermogen en verant-
woordelijkheidsgevoel belangrijk.” 
  
De brandweerpost van De Westereen 
bestaat momenteel uit 15vrijwillige 
brandweerlieden. Waar zijn ze naar 
op zoek? Gemotiveerde vrouwen én 
mannen vanaf 18 jaar, die fysiek goed 
in vorm zijn en graag in teamverband 

werken. Uiteraard is het van belang 
dat brandweerlieden zich graag inzet-
ten, lef hebben. Iedere brandweerman 
en -vrouw krijgt een opleiding. Elke 
week is er een oefenavond, met uit-
zondering van de vakantieperiode. Dit 
betekent dat er gemiddeld iedere twee 
weken een oefenavond is. Ondanks 
dat er wordt gesproken over vrijwil-
ligers, krijgen ook vrijwillige brand-
weerlieden een vergoeding voor de ge-
maakte studie-, uitruk- en oefenuren. 

Keningsdei 2018 
in De Westereen.
De W.O.K. viert 27 april 2018 hun eerste lustrum, het comité organiseert 
namelijk voor de 5e keer Keningsdei in De Westereen. De organisatie is 
weer volop bezig om een prachtig programma voor jong en oud in elkaar te 
zetten. Hierin een terugkerend vast programma, maar ook zeker ieder jaar 
met verassende nieuwe elementen.

Voorgaande jaren is dit de W.O.K. ook 
steeds goed gelukt, mede door mede-
werking van vele [vaste] vrijwilligers en 
door sponsoring van de lokale bedrijven 
en middenstand. Zonder hun belange-
loze medewerking zouden we dit evene-
ment in De Westereen niet kunnen or-
ganiseren, waarvoor op voorhand dank! 
Keningsdei in De Westereen wordt ook 
dit jaar weer georganiseerd op het veldje 
achter de Hervormde Kerk van 10.00 
-19.00 uur. Het bestaat uit de jaarlijkse 
vrijmarkt waar de mensen vanaf 7.30 uur 
hun handelswaar tentoon kunnen stel-
len voor de verkoop. Ieder krijgt 4 meter 
gratis tot zijn beschikking, aanmelden 
hoeft niet. Via een aangegeven route 
tegenover Sake Store krijgt ieder een 
plaats toebedeeld door de organisatie. 
De opening van deze feestelijke dag is 
om 10.00 uur met meerdere koren, waar-
onder ons eigen “Westereender pop-
koor”. Tot 13.00 uur zullen verschillende 
koren afwisselend hun repertoire ten 
gehore brengen. Verder is er de hele dag 
een doorlopend podium programma, 
met regionale en lokale artiesten met als 
afsluiting vanaf 16.00 uur de swingende 
coverband “Vreemdt”. Een hoogtepunt 
zak ook zeker de band Why Not zijn. 
Voor de kinderen wordt het ook weer 
een prachtige dag met veel activitei-
ten en speelplezier. Er zijn er meerdere 
springkussens op het veld, een panna-

kooi, een survivalbaan, een “verfauto” en 
ook zijn er kinderprijzen te winnen in 
de touwtjes-trek-kast, etc. etc. Ook is er 
een clown, een schminkster en de jaar-
lijkse ballonnenwedstrijd om 13.00uur 
[kaartjes hiervoor zijn op die dag bij de 
organisatie in te vullen]. Tevens worden 
de prijswinnaars van vorig jaar bekend 
gemaakt. Natuurlijk wordt er ook weer 
goed aan de inwendige mens gedacht, 
en is er volop lekker eten en drinken 
te verkrijgen, b.v. de speciale hotdogs 
van de “Foodbrothers “, een vers kopje 
koffie bij ”FF Bakkie doen” bij Henny 
Postma, lekkere snoep bij de “Sweet Su-
gar Shop”, friet en snacks bij Gommers 
en natuurlijk de frisdrankjes bij de con-
sumptiewagen van de organisatie. Voor 
de oudere jongeren en volwassenen is er 
ook genoeg te zien, te horen en te bele-
ven. Zo zal er erg verrassend theater in 
en rondom de toiletwagen zijn en is er 
een unieke mogelijkheid om uzelf met 
partner of vriend/in en/of kinderen vast 
te laten leggen in het fotohokje. Natuur-
lijk ontbreek de inmiddels alom bekende 
grote verloting met geweldige prijzen 
ook niet op deze Keningsdei in de Wes-
tereen. Graag tot ziens op 27 april Ke-
ningsdei in de Westereen. 

Namens de W.O.K. Herre Boskma, 
Wessel de Roos, Baudie Jonkers en 
Pietsje Heidstra

Wecycle-inzamelactie in gemeente Kollumerland geopend

Goed doel maakt kans op sponsor- 
cheque van 1.000 euro 
Inwoners van de gemeente Kollumerland die binnenkort afgedankte 
elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij hun mili-
eustraat, kunnen daarmee een lokaal goed doel ondersteunen. 

Vanaf Koningsdag doet de gemeen-
te mee met de Wecycle-inzamelac-
tie, waarmee een lokaal goed doel 
kans maakt op een sponsorcheque 
van 1.000 euro. De gemeente moet 
vóór 14 april de keuze voor het lo-
kale goede doel doorgeven. Wecycle 
organiseert de inzameling en recy-
cling van e-waste in Nederland. 

Elke partnergemeente van Wecy-
cle kan tot 14 april zelf een lokaal 
goed doel kiezen dat kans maakt 
op een sponsorcheque. Indien de 
gemeente geen keuze maakt, is de 
lokale Oranjevereniging het goede 
doel. In meerdere gemeenten doen 
inwoners suggesties aan hun ge-
meente voor het goede doel of 
vraagt de gemeente aan inwoners 
om suggesties. 

Punten scoren op milieustraat 
De inzamelactie loopt vanaf de 
dag na Koningsdag tot en met 31 
augustus. Wie in die periode op de 
gemeentelijke milieustraat e-waste 
inlevert, gaat ter plekke met de 
mobiele telefoon naar de Wecycle-
actiesite. Via GPS (Global Positio-
ning System) wordt vastgesteld of 
de inwoner echt op de milieustraat 
is en scoort hij een punt. De 25 ge-
meenten met de meeste punten per 
inwoner, ontvangen een Wecycle-

sponsorcheque van 1.000 euro voor 
het gekozen lokale goede doel. Meer 
informatie: wecycle.nl/inleveren. 

Meer inzamelen 
De inzamelactie in de gemeente is ge-
richt op het inleveren van vooral afge-
dankte kleine elektrische apparaten en 
spaarlampen op de milieustraat. Deze 
producten worden nog vaak vergeten 
bij het bezoek aan de milieustraat of 
weggegooid. 

Over Wecycle 
Wij zijn de stichting zonder winst-
oogmerk die in Nederland de inzame-
ling en recycling van e-waste regelt. 
Dankzij onze inspanningen krijgen de 
materialen uit afgedankte elektrische 

apparaten en energiezuinige lampen 
een nieuw leven. Hiervoor werken 
we samen met 317 gemeenten, 8.500 
winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 
kringloopbedrijven, 170 kinderboer-
derijen, 2.000 scholen en heel veel 
consumenten. 

In onze Wecycle Service Centers ver-
binden we de circulaire met de sociale 
economie. Door apparaten te sorteren 
en demonteren, geven we mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt per-
spectief op een reguliere baan. 

We garanderen een optimale recy-
cling met de modernste technieken. 
Grondstoffen voor nieuwe producten 
halen we uit oude producten. Zo hoe-
ven we minder ’nieuwe’ grondstoffen 
uit de natuur te halen. Schadelijke 
stoffen komen niet in het milieu te-
recht. De uitstoot van CO2 wordt 
vermeden. We voorkomen dat appa-
raten in de illegale export belanden. 
Daar zetten we ons dagelijks met hart 
en ziel voor in.   

De Westereender 
verschijnt in 2018 op de 
volgende data:
11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 
september, 10 oktober, 
14 november, 12 december
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Geert Bakker  Skutterswei 14  |  9108 LA Broeksterwoude 
T 06 - 23 26 99 35  |  E gbbetonrenovatie@hotmail.com

• Betonrenovatie
• Kunststofvloeren
• Coatings
• Kelderafdichting

Ook kunst-

stofvloeren

Voor al de
werkzaamheden 
in en om uw huis
* Nieuwbouw * Verbouw  
* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

Nijewei 15 2  TL Veenwouden
06 - 4 27 84 info@korelzinga.nl

Zo, helemaal klaar
voor de toekomst.

Nijverdal      0548 - 61 07 55      www.lumio.nl

Over Lumio Lichtprojecten
Lumio Lichtprojecten is gespecialiseerd in het verlichten van 
bedrijfsgebouwen, kantoren, winkels, woningen, tuinen en 
andere objecten. Lumio biedt een praktische totaalformule: 
van advies en ontwerp tot en met montage, service en 
onderhoud.
 
Ervaar en geniet van kwaliteit, service en beleving met Lumio 
Lichtprojecten!

Wij feliciteren Sake Store 
met de vernieuwde winkel

Een prachtig pand en een mooi
resultaat. Wij wensen jullie heel

 veel succes in de toekomst!

ROELOFS INTERIEURS b.v.

van den Bergsweg 19, van den Bergsweg 19, 7440 AJ Nijverdal

www.roelofsinterieurs.nl

0548 611919, info@roelofsinterieurs.nl

Gefeliciteerd SAKE STORE!

Het mooiste interieur voor
de leukste fashion store van Friesland!

volg ons op facebook: www.facebook.com/roelofs.interieurs
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“Al veertig jaar bruist deze plek door de mode”
Tekst: Nynke van der Zee  |  Foto’s: Jaap de Boer

Woensdag 14 maart opent de volledig vernieuwde Sake Store aan de 
Foarstrjitte 37 in De Westereen haar deuren. De winkel is de afgelopen 
maanden flink uitgebreid en kreeg bovendien een nieuwe look & feel, 
met een hip industrieel tintje waarin ook de historie van het pand een 
ereplaats krijgt. De voormalige Bacofa-fabriek is nog altijd een plek waar 
kleding de hoofdrol speelt. “Wy ha hjir wer folop de romte om fierder te 
groeien”, knikken Thys en Jeanette Baarsma.

Exact veertig jaar geleden opende Sake 
Store in De Westereen voor het eerst 
haar deuren. Op precies dezelfde plek 
runnen Thys en Jeanette Baarsma als 
tweede generatie inmiddels een suc-
cesvolle kledingketen met maar liefst 
15 vestigingen door heel Friesland. “In 
vrijwel iedere middelgrote plaats vind je 
een Sake Store”, vertelt Thys. Ook op 
Ameland en Terschelling kunnen gasten 
bij Sake Store winkelen. Maar buiten de 
Friese grenzen waagt het stel zich (nog) 
niet. “Wy wolle it oersjoch hâlde. En wy 
wolle elkenien dy’t by ús wurket it leafst 
persoanlik kenne.”

“Wy wolle elkenien dy’t by 
ús wurket it leafst persoanlik 
kenne”

Persoonlijk en laagdrempelig
Het kenmerkt de manier waarop Thys 
en Jeanette de Sake Store-keten leiden. 
Persoonlijk, laagdrempelig en nuch-
ter. “Dames, heren en kids; je kunt hier 
voor de gehele familie winkelen”, knikt 
Jeanette. “We hebben betaalbare topmer-
ken in huis, zodat iedereen hier kleding 
en schoenen naar wens vindt. Maar waar 
we ons echt mee onderscheiden is ons 
personeel. Al onze mensen krijgen een 
stylistencursus, zodat je altijd geholpen 
wordt door iemand met kennis van za-
ken. Vriendelijk, laagdrempelig, gastvrij 
en ervaren; dat is in één zin Sake Store.”

Die persoonlijke aandacht voor zowel 
klanten als eigen personeel zit al vanaf 
het begin in het DNA van Sake Store. 
“Mijn vader is veertig jaar geleden be-

gonnen”, vertelt Thys. “Het is nog altijd 
een raadsel hoe hij aan de naam is geko-
men, want niemand bij ons in de familie 
heet Sake. Wel was er een collega van 
mijn vader die Sake heette. Geksche-
rend riep mijn vader dat hij de winkel 
naar hem had genoemd. Vandaag de 
dag zijn het onze medewerkers die Sake 
Store maken tot wat het is.”

Logistieke puzzel
Inmiddels telt de keten maar liefst 165 
medewerkers, waaronder vooral dames. 
Vanuit het hoofdkantoor in De Wes-
tereen houden Thys en Jeanette nauw 
contact met iedere vestiging en het team 
dat daar werkt. Met 15 vestigingen is 
De Westereen het zenuwcentrum, waar 
Thys en Jeanette zich iedere dag wa-
gen aan een logistieke puzzel om de 
locaties zo snel en duurzaam mogelijk 
te bevoorraden. “Daarvoor werken we 
met een computersysteem, waarin alle 
producten staan”, legt Thys uit. “Wan-
neer er een kledingstuk wordt gescand 
in een winkel, kunnen wij dat hier di-
rect zien. Zo weten we van afstand exact 
wat er nog in een winkel aanwezig is. 
Is iets bijna op, dan leveren we nieuwe 
voorraad. Of we schuiven tussen filialen 
onderling met producten. Interfiliaal 
verkeer noemen we dat.”

Ook de twee vestigingen op de Wad-
deneilanden krijgen twee keer per week 
nieuwe voorraad, dat vanuit De Wester-
een naar Leeuwarden wordt gebracht, 
waar het via het Waddendistributiecen-
trum verder reist naar de eilanden. “In 
de zomer is het straks extra druk in de 
winkels op Ameland en Terschelling”, 
weet Jeanette. “Waar dat vroeger echt de 
piekmomenten waren, zien we nu steeds 
meer dat er het hele jaar door goed ge-
draaid wordt. De seizoenen worden 
steeds langer en je kunt het hele jaar 
door een huisje of hotelkamer huren. 
Dat betekent dat mensen het hele jaar 
door onze winkels bezoeken.”

Eigen kledingsmaak
Wekelijks vind je nieuwe collecties in 
de rekken. “We willen mensen con-
tinu blijven verrassen”, benadrukt Thys. 
“Jeanette en ik bepalen zelf wat er in de 
winkels hangt. Dat is het voordeel van 
onze eigen keten; we zijn zelf baas over 
de collecties. Geregeld gaan we samen 
op pad naar shows en beurzen. Laatst 
zijn we naar het Only Fashion Event 
geweest in Londen en over een aantal 
dagen vliegen we naar Italië. Dat klinkt 
als een vakantie, maar niets is minder 
waar. Uiteindelijk zie je niets van de 
stad, maar zit je van ‘s ochtends vroeg 

tot ‘s avonds laat in de kleding.”
“Dat is het voordeel van onze 
eigen keten; we zijn zelf baas 
over de collecties”
Het stel vult elkaar qua kledingsmaak 
uitstekend aan. “Ik heb een meer uit-
gesproken smaak als het gaat om kle-
ding”, lacht Jeanette. “Thys snapt beter 
dat mensen ook gewone kleding willen. 
Daarin zijn we een uitstekend duo en 
hebben we weinig meningsverschillen. 
Bij ons gaat dat heel soepel.” Maar goed 
ook want het stel werkt volop samen. 
En ook na sluitingstijd in de avonduren 
en het weekend maakt de computer re-
gelmatig overuren. “We wonen dicht bij 
de zaak. Dat is handig, maar daardoor 
is het ook lastig om afstand te nemen. 
Sake Store is een deel van ons leven.”

Online shoppen
Zeker nu er ook online gewinkeld kan 
worden, merkt het stel dat de winkel 
nooit meer ‘dicht’ is. De online webshop 
vraagt bovendien om een steeds grotere 
voorraad om bestelde producten binnen 
2 tot 5 dagen te kunnen leveren. En dus 
gaan Thys en Jeanette binnenkort een 
groter magazijn op het industrieterrein 
betrekken. Daarmee komt er tevens 
weer extra ruimte vrij in de winkel aan 
de Foarstrjitte. Deze ruimte is o.a. op-
gevuld met een mooie ruime sporthoek 
en de dames-, heren-  en kindercollectie 
kan nu ruimer gepresenteerd worden.  
“Onze winkel in De Westereen is met 
900 m² de grootste vestiging”, knikt 
Thys. “Bovendien is dit de enige zaak 
met een sportafdeling. En hier openen 
we onze eerste coffee corner; een bar 
en een gezellige koffiehoek waar je een 

heerlijke kop koffie of thee en wat lek-
kers kunt krijgen tijdens het winkelen. 
Zo kun je met de hele familie, vriendin-
nen of collega’s een lekker dagje bij ons 
shoppen.”

Historie aan de muur
Aan de muur in de gezellige koffiebar 
hangt een prachtige zwart-wit foto die 
bezoekers meeneemt terug in de tijd. 
“Oorspronkelijk zat hier de Bacofa-
fabriek, waar spijkerbroeken werden 
gemaakt”, vertelt Jeanette. “Heel wat 
dames zaten hier achter de naaimachine 
om jeans van topkwaliteit te maken. We 
willen die historie een plek geven in ons 
nieuwe uitstraling. Vandaar deze foto 
aan de wand.” 
En het leuke is dat er nog altijd dames 
zijn die bij Sake Store komen winkelen 
en destijds in de Bacofa-fabriek gewerkt 
hebben. “Deze foto brengt de mooiste 
verhalen naar boven”, vertelt Thys. “Al 
veertig jaar bruist deze plek door de 
mode. Wij voegen daar graag nog min-
stens veertig jaar aan toe.”

“Deze zwart-wit foto brengt 
de mooiste verhalen naar 
boven”

Feestelijke cadeaus bij de opening
Benieuwd naar de vernieuwde Sake Sto-
re in De Westereen? U bent van harte 
welkom tijdens de openingsweek. “Van 
woensdag 14 maart tot en met zaterdag 
17 maart geven we leuke cadeaus weg”, 
vertelt Jeanette. “En uiteraard trakteren 
we u graag op iets lekkers bij de koffie. 
We maken er een feestje van. U bent van 
harte welkom!”

Fashion Event 31 maart
Geen tijd om deze week langs te komen bij Sake Store? Zet dan zaterdag 
31 maart alvast in uw agenda. Dan organiseert Sake Store haar jaarlijkse 
Fashion Event in De Westereen. Met muziek, hapjes, drankjes en verras-
sende modeflitsen; dat wilt u dit niet missen.

T. 06 42243934
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VLOERLEGGER. PARKETTEUR.

Al sinds 1993 is Bennie van der Zwaag te vinden in de wereld van parketvloeren. Kwaliteit en 
vakmanschap staan steeds voorop. Neem gerust contact op of kom eens langs in de showroom in 

Akkrum en verbaas u over de vele mogelijkheden en het brede assortiment.

LAMINAAT. PARKET. DUOPLANK.

Al sinds 1993 als zelfstandig parketteur. Ook voor projecten zoals Amsterdam Arena, sporthallen, kan-
toren, dansvloeren en winkels in binnen- en buitenland. Vanaf 2001 showroom op het Vegelinskamp-
ke 10 te Akkrum. Showroom is open op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdagmor-
gen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Of na afspraak. Als het gaat om een bestaande vloer te schuren en af 

te werken kom altijd eerst langs voor een vrijblijvende offerte en om even kennis te maken.

Bennie van der Zwaag
It Vegelinskampke 10, 8491 PD Akkrum  |  parket@bennievanderzwaag.nl  |  T. 06-54368595

http://parketschuren.frl
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Nacht Zonder Dak Feanwâlden 
Nacht Zonder Dak, een goed doel, waarbij deelnemers een nacht door-
brengen in een kartonnen doos om geld op te halen voor straatjongeren 
in Kenia, India, Bolivia en Irak. Deze actie wordt georganiseerd in Fean-
wâlden. Al bijna veertig deelnemers hebben zich al aangemeld om de 
uitdaging aan te gaan op zaterdag 26 mei 2018. De opbrengst gaat naar 
de organisatie Tear, die straatjongeren wereldwijd helpt. Inmiddels is er 
al meer dan 1500 euro opgehaald door de deelnemers.

Je kunt een goed doel steunen door 
geld te doneren. Maar het kan ook 
op een andere - ludieke – manier: 
door zelf te ervaren hoe het is om 
op straat te leven. De organisatie van 
Nacht Zonder Dak Feanwâlden koos 
voor dat laatste. Jongeren vanaf twaalf 
jaar kunnen zich aanmelden om een 
nacht te slapen in een zelfgebouwd 
krotje. Het evenement vindt plaats 
van zaterdag op zondag met muziek, 

activiteiten, workshops en vooral veel 
gezelligheid. Nacht Zonder Dak is 
een uniek evenement waarbij bewust-
wording, samen plezier maken en iets 
doen voor anderen hand in hand gaan.  

Op 16 maart 2018 staat er een bene-
fietconcert gepland in de Mienskip 
fan Feanwâlden. Op deze vrijdag-
avond zullen artiesten als Elske de 
Wall, Sander Metz, Janneke & Lise 

Marije, Gaatze Bosma, Syta & Marije 
en Jelle Jitze een onvergetelijke avond 
bezorgen. Kaarten voor het benefiet-
concert zijn in de voorverkoop voor 
vijf euro verkrijgbaar bij de D.I.O 
drogist, het Vergeet-Mij-Nietje en 
Dijkstra Mode te Feanwâlden. De 
volledige opbrengst gaat naar Nacht 
Zonder dak Feanwâlden. 

Deelnemers kunnen zich aanmelden 
via nachtzonderdak.nl/feanwalden. 
Niet meedoen maar toch sponsoren? 
Dat kan ook eenvoudig via de site. 
Kijk voor meer informatie op face-
book.com/nachtzonderdakfeanwal-
den 

Foto v.l.n.r.: Nynke, Klaas-Jaap, Alie-Marijke, 
Tjeerd, Jetty, Jorrit. (Eigen foto)

Een vlinder willen zijn (deel 1)
Binkie & Bonkie spelen het liefst de 
hele dag buiten. Gelukkig ligt er achter 
hun huis een grote tuin, waar ze heerlijk 
kunnen spelen.

Op een middag liggen ze in de voor-
jaarszon lekker te luieren in het gras. 
‘Wat is het toch heerlijk om buiten 
te zijn,’ zegt Bonkie enthousiast. ‘Dat 
vind ik ook,’ antwoordt Binkie. ‘Ik zou 
de hele dag buiten willen spelen!’ Zijn 
broer is het daar helemaal mee eens en 
roept luid: ‘Ik zou wel een vlinder wil-
len zijn, zodat ik overal naar toe kan 
vliegen.’ ‘En,’ vult Binkie aan: ‘Felix de 
Kater kan ons dan ook niet meer pak-
ken en dat zou ons natuurlijk een veilig 
gevoel geven!’ Even later voelt Bonkie 
gekriebel op zijn neus en Binkie krijgt 
een beetje jeuk in zijn hals. Ze hebben 
bezoek van twee vlinders, het zijn Dag-
pauwoog-vlinders. Eentje kruipt voor-
zichtig naar Bonkie’s oor en fluistert: 
‘Wij hebben jullie wens gehoord. Mijn 
vriendjes en ik kunnen ervoor zorgen, 
dat jullie allebei vlindervleugels krijgen.’ 
Bonkie wordt er helemaal opgewonden 
van. Zijn muizenwangetjes gloeien. Hij 

kijkt opzij naar zijn broer en ziet, dat die 
ook een vlinder bij zijn oor heeft. De 
jongens zeggen niets tegen elkaar, maar 
hun hartjes bonken hard en juichen van 
geluk. ‘Maar,’ zegt één van de vlinders 
hardop. ‘Jullie kunnen vlindervleugels 
van ons krijgen, maar dat kan alleen ’s 
nachts. Wij komen jullie vanavond ha-
len. En denk erom! Niemand mag het 
weten, ook jullie ouders niet!’

Die avond liggen Binkie & Bonkie al 
vroeg in bed. Papa en mama zijn ver-
baasd, dat de jongens zonder tegen te 
stribbelen, gaan slapen. Zodra het don-
ker is, doen de jongens hun raam open 
en wachten in spanning af of de vlinders 
komen. Na een half uurtje vallen ze in 
slaap. Om middernacht verzamelen 
zich wel duizend vlinders in de tuin. De 
maan verschuilt zich achter de wolken. 
Het is aardedonker en muisstil. Alleen 
in de verte is af en toe de roep van Ulbe 
de Uil te horen. Op een sein van Valio, 
de leider, vliegen de vlinders de slaap-
kamer in. 

Valio kriebelt de twee jongens wakker. 

Die zijn blij verrast, dat de vlin-
ders woord hebben gehouden. 
Binkie & Bonkie moeten al-
lebei op hun buik gaan liggen. 
Valio vertelt hen, wat er gaat 
gebeuren. De vlinders gaan bo-
ven op hen zitten en peuzelen 
binnen de kortste keren hun 
pyjama’s op. Duizenden pootjes 
kriebelen op hun blote bastjes. 
Voordat de jongens het koud krijgen, 
hebben de vlinders van de opgegeten 
wol, vlinderpakjes gemaakt. Nu mogen 
zij de kleuren van de vleugels uitzoeken. 
Binkie & Bonkie kiezen voor de kleuren 
van de regenboog. Valio tekent een mooi 
patroon, met in het midden, een snoet-
je van een muis. En nu gaat het grote 
wonder gebeuren. De jongens klimmen 
uit het raam en gaan op de vensterbank 
staan. ‘Beweeg je armen snel op en neer, 
dan gaan de vleugels vanzelf ook bewe-
gen,’ zegt Valio. Binkie & Bonkie zijn 
een beetje nerveus en vinden het ook 
een beetje eng. Ze worden aangemoe-
digd door de vlinders, die ook allemaal 
hun vleugels bewegen. Na enige aarze-
ling laten zij zich vallen en even later 

vliegen ze als een vlinder door de lucht. 
Ulbe de Uil ziet de muizen vliegen, 
schudt bedenkelijk zijn wijze hoofd en 
mompelt: ‘Die jeugd doet tegenwoordig 
de gekste dingen! Maar dat muizen vlie-
gen, heb ik zelfs in mijn stoutste dromen 
niet meegemaakt.’ Het vliegen gaat de 
jongens steeds beter af. Ze genieten met 
volle teugen van hun nieuwe ervaring. 
‘Waar gaan wij heen?’ vraagt Bonkie 
aan de hoofdvlinder. ‘We brengen jullie 
naar de “Bedreigde Wereld”,’ antwoordt 
Valio. ‘Maar stel nu geen vragen meer. 
Laten we de vlinders volgen!’ 

Als ze een hele poos hebben gevlogen, 
zien ze in de verte een donkere berg 
opdoemen. ‘Op die hoge berg, gaan 

we zo dadelijk landen,’ 
fluistert Valio. Alle vlin-
ders strekken hun pootjes, 
als voorbereiding op een 
zachte landing. Als ze naar 
beneden kijken, zien ze de 
“Bedreigde Wereld” lig-
gen. Ze zitten nog te hoog, 
om alles scherp te kunnen 
zien. ‘Vanaf hier gaan jul-

lie alleen verder,’ zegt Valio. ‘Vlieg maar 
eens rond boven de “Bedreigde Wereld” 
en volg de kleuren van de regenboog. 

Morgen om middernacht komen we 
jullie hier weer ophalen.’ Binkie & Bon-
kie zijn heel nieuwsgierig geworden. De 
Bedreigde Wereld? Wat zou dat zijn en 
wat zou daar te zien zijn? Ze vliegen op 
en gaan pijlsnel naar beneden, een onbe-
kend avontuur tegemoet. Achter de eer-
ste heuvel zien zij een rood licht, dat de 
hele omgeving kleurt. Tussen de bomen 
ontdekken ze een indianendorp. Overal 
staan versierde wigwams, waar indianen 
in wonen. Ze lopen met speren en bijlen 
rond. 

 Deze regelt en verzorgt de complete  
uitvaart in overleg met de  
nabestaanden voor leden.  

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 
 

H. de Hoop        06-37010132
Sj. de Beer         06-14881806

 

Vernieuwde website:
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Stadhouders-echtpaar op podium in de Schierstins
FEANWALDEN – De Schierstins te Feanwâlden ontvangt zaterdag 17 maart hoog bezoek: stadhouder Willem Lodewijk 
en zijn vrouw Anna. Van Ravesteijn Theater en Events brengt het 16e-eeuwse duo als Anna & Us Heit op het podium. Het 
muzikale theaterstuk met humor en tragiek begint om 20.00 uur. Anna, dochter van Willem van Oranje, is de hoofdfiguur 
in het stuk. Zij huwde op 25 november 1587 in de Martinikerk met haar neef Willem Lodewijk. Binnen de familie gaf het 
huwelijk veel ophef, vanwege de ‘bloedzonde’. Anna overleed na zeven maanden huwelijk. Us Heit, zoals de Friezen Willem 
Lodewijk liefkozend noemen, hertrouwde nooit. Jan-Dirk van Ravesteijn speelt in Leeuwarden regelmatig de rol van Us Heit 
tijdens de stadswandelingen. Hij wilde meer weten over de beweegredenen van het huwelijk en deed onderzoek in binnen- en 
buitenland. Dat resulteerde in deze voorstelling. Us Heit draagt een familiegeheim met zich mee dat alles verklaart en vertelt 
haar na al die eeuwen de harde waarheid. Hierdoor wordt hun huwelijk ernstig op de proef gesteld. Deze productie gaat langs 
de theaters in het jaar van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Friesland 2018. De productie is mede mogelijk is gemaakt 
dankzij een financiële bijdrage van de gemeenten Franekeradeel en Leeuwarden. Meer informatie via 
www.wijmakenmooiemomenten.nl.

Deel je 
Passie in 
Feanwâlden
Op 24 en 25 maart wordt in Feanwâl-
den een regionale Passion opgevoerd. 
Inmiddels zijn bijna 100 vrijwilligers 
druk aan het voorbereiden en repete-
ren voor dit unieke evenement.Om 
deze uitvoering mogelijk te maken 
is naast bedrijfssponsoring en fond-
senwerving gekozen voor een unieke 
manier van sponsorwerving onder de 
naam: Deel je Passie! 

Enthousiastelingen uit Feanwâlden 
delen hun passie en talenten belan-
geloos in workshops. Maar liefst 12 
workshops zijn er georganiseerd, 
waarvan de opbrengst geheel gaat 
naar de Passion. Een aantal work-
shops hebben reeds plaats gevonden. 
Allemaal waren ze een groot succes 
door de combinatie van verbinding, 
plezier en sponsorwerving in 1! Voor 
meer informatie: www.passionfean-
walden.nl. Voor vragen: passionwork-
shops@outlook.com.

Wandelaars gezocht voor SamenLoop voor Hoop 
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei 2018 
vindt op De Komerk in Eastermar 
een SamenLoop voor Hoop plaats. 
De organisatie is op zoek naar teams 
die deze SamenLoop voor Hoop tot 
een sportief en financieel succes willen 
maken. De opbrengst is bestemd voor 
wetenschappelijk kankeronderzoek 
(KWF Kankerbestrijding). Samen-
Loop voor Hoop is een evenement 
voor iedereen die iets tegen kanker wil 
doen. Tijdens een 24-uurs wandeles-
tafette staan we samen met lotgenoten 

stil bij kanker én vieren we het leven. 
Tijdens de loop zijn er optredens, ce-
remonies en acties van deelnemers. 
Het evenement wordt volledig door 
vrijwilligers georganiseerd.  Maak uw 
familieleden, vrienden, buren en colle-
ga’s enthousiast, vorm samen een team 
en geef u op. Een team bestaat uit mi-
nimaal 12 personen en maximaal 24 
personen en staat onder leiding van 
een teamcaptain. Van teams wordt 
zowel een sportieve als een financi-
ele prestatie verwacht. De sportieve 

prestatie bestaat eruit dat een team 
24 uren achterelkaar rondjes over het 
Komerkterrein wandelt; gemiddeld 
twee uren per persoon. Daarnaast 
probeert een team voorafgaand en 
tijdens de SamenLoop voor Hoop 
via sponsoring en verkoop van spul-
letjes zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor KWF Kankerbestrijding. 
Inschrijven kan via www.samenloop-
voorhoop.nl/eastermar

VERKIEZINGEN 

21 MAART
U STEMT TOCH OOK?
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AANBIEDING:
BIJ HET UITLIJNEN VAN DE AUTO, 

GRATIS SEIZOENWISSEL (T.W.V. €30)
TOT 30 APRIL 2018

 
UITLIJNEN VANAF €50,-

 
ZOMERBANDEN VANAF €15,-

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP
TEL: 0511-401186  |  MIENTDH@GMAIL.COM

WWW.ROOSTERCARS.NL

Handelsonderneming 
SCHAAFSMA 

Kooilaan 12  Wouterswoude 
0511 – 42 29 42  

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen 

Schaafsma.pdf   1   13-12-17   16:14

ELKE DAG IS 
EEN FEESTJE!
Verjaardag? Bezoek? Of gewoon maar zo. Met liefde en vakman-
schap bereid in onze eigen bakkerij, iedere dag vers geleverd in jouw 
Coop. Bekijk ook eens het uitgebreide gebakassortiment van Coop 
op coop.nl/gebak. Wist je dat je op deze site ook direct online kunt 
bestellen? Wel zo gemakkelijk!

Coop De Westereen
 Leeuwerikstraat 63
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Streekpad Noardlike Fryske 
Wâlden biedt kansen
Vanaf maart kan Noordoost-Fryslân genieten van het nieuwe Streekpad 
Noardlike Fryske Wâlden. In 2017 is door de agrarische natuurvereni-
ging Noardlike Fryske Wâlden samen met de initiatiefnemers Jaap en 
Anneke Jongejan en stichting Wandelnet gewerkt aan een 165 km 
lange routestructuur door het Nationaal Landschap. 

De verwachting is dat deze 165 
kilometer lange route veel wande-
laars naar de regio zal brengen en 
daardoor kansen biedt voor onder 
andere de recreatie, horeca en de-
tailhandel.  Uiteindelijk is er een sa-
menwerking  gekomen  met de lan-
delijke organisatie Wandelnet, de 
provincie Fryslân en de gemeenten 
Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, 
Dantumadiel, Kollumerland c.a. en 
Smallingerland. 

De route heeft als starpunt Burgum 
en voert via Feanwâldsterwâl naar 
de Trynwâlden. Langs de oude ha-
lepaden bij Damwâld, de Zwager-
mieden en Westergeest komt het 
Streekpad in Kollum en Buitenpost. 
De route gaat langs Veenklooster en 
loopt vervolgens via Rottevalle en 
Eastermar naar het Nationaal Park 
de Alde Feanen. Via Sumar komt 
de Wandelaar vervolgens weer in 
Burgum.

Voor de ultieme wandelbeleving 
door het ‘smûke’ coulisselandschap 
loop je het Streekpad met de wan-
delgids ‘Streekpad Noardlike Frys-
ke Wâlden’. Deze gids vertelt het 
verhaal over het Nationaal Land-
schap, dat wordt getypeerd door 
kleinschalig boerenland met rijke 
flora en fauna, opvallend door zijn 
kleine percelen, omzoomd door 

houtwallen, elzensingels en braam-
struiken. Daarnaast vind je in de gids 
de rijke cultuurhistorie van het Natio-
naal Landschap, waaronder de volks-
verhalen en halepaden: oude verbin-
dingsroutes die bewoners gebruikten 
om via andermans erf zo snel mogelijk 
naar kerk, school of winkel te kunnen 
lopen. De gids is vanaf 5 maart 2018 
verkrijgbaar via www.wandelnet.nl of 
in de boekhandel. De verwachting is 
dat veel wandelaars nieuwsgierig zijn 
naar het nieuwe wandelpad in de voor 
velen nog onontdekte regio Noord-
oost-Fryslân De agrarische natuur-
vereniging Noardlike Fryske Wâlden 
speelt hier zelf op in met het project 
‘De Nije Miensker’. Dit project is op-
gezet in het kader van Leeuwarden 
– Fryslân 2018 en verbindt boeren, 
burgers en buitenlui door middel van 
kunst, cultuur, landschap en biodiver-
siteit. Op woensdag 14 februari is de 
eerste gids overhandigd aan gedepu-
teerde Johannes Kramer. De wandel-
gids is verkrijgbaar vanaf 5 maart via 
www.wandelnet.nl of bij de boekhan-
del. De feestelijke opening van het 
Streekpad Noardlike Fryske Wâlden 
zal plaatsvinden in het voorjaar. 

Meer weten over het Streekpad No-
ardlike Fryske Wâlden of het project 
De Nije Miensker? Neem dan een 
kijkje op www.noardlikefryskewal-
den.nl. 

Klanten Coop De Westereen 
steunen Good News ZA
In 2011 vertrokken Theo en Jinke de Jong met hun twee zoons naar 
Zuid-Afrika. Daar werken ze, samen met lokale organisaties, in afgelegen 
boswerkersdorpen rond de plaats Knysna. Tienerzwangerschap, alcohol-
misbruik, schoolverlating en werkloosheid zijn in deze gemeenschappen 
een probleem. Met hun organisatie Good News ZA werken Theo en Jinke 
onder kinderen en jongeren, met als doel hen de juiste keuzes voor de 
toekomst te laten maken.  

Voor zijn vertrek was Theo de Jong 
bedrijfsleider van de Coop in De 
Westereen. Sinds zijn afscheid zijn de 
klanten van de winkel hun vertrouwde 
gezicht niet vergeten: veel van hen 
doneren sindsdien hun statiegeld bon 
in een bak naast de flessenautomaat. 
Afgelopen week overhandigde be-
drijfsleider Tom Vrieswijk aan Theo 
de Jong een cheque met de opbrengst 
van het afgelopen jaar: € 750,-. Hij liet 
daarbij weten trots te zijn op de be-
trokkenheid van zijn klanten, die zo’n 
mooi bedrag doneerden voor het werk 
in Zuid-Afrika. 

Theo de Jong, die voor een kort fond-
senwervingsverlof naar Nederland 
reisde, was natuurlijk blij met de do-
natie van het Westereender winkel-
publiek. “Geweldig om te zien dat de 
klanten ons niet vergeten zijn. Samen 
kunnen we zo echt het verschil maken. 

De giften van alle klanten brengen 
ons doel om eind 2018 een multifunc-
tioneel jongerencentrum in het dorp 
Karatara te realiseren weer een stuk 

dichterbij. In dat jongerencentrum 
kunnen we jongeren coachen, opvan-
gen, helpen met hun schoolwerk en 
life skills bijbrengen. Zo hopen we te 
voorkomen dat ze in dezelfde valkui-
len als de vorige generaties stappen.”
Meer informatie over het werk van 
Theo en Jinke de Jong in Zuid-Afri-
ka: www.goodnewsza.com.  

Coop-bedrijfsleider Tom Vrieswijk overhandigt 
de cheque aan Theo de Jong (Eigen foto).

Voormalig brandweerkazerne in 
vuur en vlam met Royal Meeting
Brandende lichtjes, knusse zitjes, gezellige mensen en de geur van vers 
bereidde borrelhapjes vormen maandelijks elke tweede zaterdagavond 
van de maand het sfeerbeeld van de voormalig brandweerkazerne in De 
Westereen. De plek waar vroeger de brandweerwagens stonden, is nu ge-
transformeerd in een zaal met theaterdoeken, podium, verlichting en zo’n 
zeventig stoelen. Naast veel wekelijkse activiteiten van de de stichting 
On Fire vind elke 2e zaterdag van de maand vanaf 19:30 uur de “Royal 
Meeting” plaats. 

Dit nieuwe initiatief van Stichting 
Royal Mission uit Drachten heeft als 
doel om mensen op een eigentijdse en 
toegankelijke manier bij elkaar te laten 
komen om samen het geloof in God te 
delen en te laten groeien. Op een unieke 
en leuke plek nieuwe christenen te leren 
kennen en elkaar aanmoedigen Jezus 
te volgen. Allemaal op zoek naar meer 
kracht, meer verdieping of uit nieuws-
gierigheid om God beter te leren ken-
nen. Met thema’s als Gods Vaderhart, 
Wie is Jezus en Wie is de Heilige Geest 
is het geestelijke vuur ontstoken. De 
eerste drie meetings mogen we met 
recht gezellig druk noemen. Extra bij-
zonder is dat onder de enthousiaste 
bezoekers ook twee brandweermannen 
waren die al jaren dienen in het korps 
en hun voormalig werkplek nog nau-
welijks terug kenden. Wie open staat 
voor nieuwe dingen en tegelijkertijd op 

zoek is naar Meer, is bij “De Kazerne” 
aan Mûnewei 17 aan het juiste adres. 
Mensen van alle leeftijden en uit alle 
windstreken van Noord Friesland ko-
men hier bijeen om elkaar te ontmoeten 
maar bovenal een ontmoeting te hebben 
met de Levende God. Thuiskomen en 
toerusten staan hier centraal. Het is de 
combinatie van een knusse, huiselijke 
setting en de bar met lounge die er voor 
zorgen dat naast ontspanning met name 
het echte weekendgevoel opgeroepen 
wordt.  Gemoedelijkheid, ongedwon-
genheid en Jezus staan centraal. Voor 
je het weet ben je met elkaar in gesprek 
met een hapje en een drankje. Daarnaast 
doen de Opwekkingsliederen hun naam 
eer aan. Zowel in de samenzang als bij 
het luisteren naar de prachtige stem-
men, akkoorden en ritmes van de band. 
Simpelweg omdat de meeste mensen 
niet kunnen blijven zitten. Klappen, 

meedeinen of dansen op de muziek, het 
kan en mag namelijk allemaal. De am-
biance, de live band en de totale beleving 
mogen vermakelijk zijn, toch is het de 
inhoud en diepgang waar het écht om 
draait. Met een afwisseling van muziek, 
onderwijs, getuigenissen en gebed biedt 
de “Royal Meeting” zowel een plezierige 
als vruchtbare avond. Kortom hier is het 
nuttige met het aangename verenigd. 
Voor sommigen gaat het bij deze ont-
moetingsavonden allemaal wat anders 
dan gewend maar zelfs in een andere 
setting is God altijd dezelfde. En juist 
hetgeen waar we nog niet bekend mee 
zijn leidt tot ontdekking en groei. Bo-
vendien leert Zijn Woord ons ook dat 
Hij nieuwe dingen zál gaan doen en iets 
nieuws zal gaan beginnen.  De bezoe-
kers verbinden zich bij “Royal Meeting” 
niet aan een naam of stroming van een 
kerk als gebouw en instituut. Het hart 
van De Vader is de verbindende factor. 
Ingetogen of met passie, voor een ieder 
kan en mag de uiting van deze verbon-
denheid anders zijn maar voor allen is 
het merkbaar als de Liefde en Blijd-
schap die in de harten brandt. Eenmaal 
brandende klaar om op te laaien als een 
vuur dat niet te blussen is.

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

Hegekamp5 
9287 MB Twijzelerheide
tel 0511 - 44 97 05
fax 0511 - 44 97 52
mobiel 

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

Voorbereiding 8e Bedrijvenexpo 
Driezum-Wâlterswâld in volle gang!
Op D.V. donderdag 12 april, vrijdag 13 april en zaterdag 14 april 2018 wordt 
de 8e editie van de bedrijvenexpo Driezum-Wâlterswâld georganiseerd. Deze 
zal plaatsvinden in en rondom het dorpshuis ‘De Nije Warf ’ in Wâlterswâld.
Wat ooit begon als een presentatie van de bedrijvigheid in de dorpen Driezum 
en Wâlterswâld is uitgegroeid tot een beurs met een sterk regionaal karakter 
en een groeiend aantal deelnemers. Ook deze bedrijvenexpo zal weer op vrij-
willige basis worden georganiseerd zodat de standhuur op een laag niveau kan 
worden gehouden. Dit verklaart mede het succes van de voorgaande edities!
De inschrijving is reeds gestart, maar ook u bent van harte welkom met uw be-
drijf ! Voor opgave kunt u mailen naar st.expodriezum-walterswald@hotmail.
com. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met 
Andries Terpstra (0519-294000) of Bauke Schaafsma (0511-422929)
Graag tot ziens!

VERKIEZINGEN 
21 MAART

U STEMT TOCH OOK?
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GESPECIALISEERD 

in het aanbrengen van 

VAKKUNDIG STUCWERK 

met een saus of behang klaar afwerking.

Hendrick stukadoors en schildersbedrĳ f
 vakwerk voor een betaalbare prĳ s.

tel.: 06-223 386 24 
info@schildersbedrĳ fhendrick.nl
www.schildersbedrĳ fhendrick.nl

De notaris voor ondernemend Friesland!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

Bakkerij 
  Schotanus
Tevens: klein postkantoor, verse vleeswaren,
rookartikelen en diverse levensmiddelen

DOARPSTRJITTE 10, 9287 LX TWIJZELERHEIDE | TEL. 0511 - 44 16 67 | BAKKERIJSCHOTANUS@OUTLOOK.COM

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag en zaterdag
Kukel vlaai € 5,95

Kukel brood € 3,45

Advokaat tulband € 3,45

6 gesorteerde bolletjes € 1,95

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,95

mini camping Zilveren Maan
Herre en Frederieka Boskma
Boppewei 2
9271 VH  De Westereen
www.zilverenmaan.nl

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77

Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes, 
vrijgezellen feestjes of andere gezel-
lige groepsuitjes.
Kaatsen, beachvolleybal, boog-
schieten, kanovaren, e.d. en natuur-
lijk niet te vergeten de inwendige 
mens voor na het actief bezig zijn.

Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.

Vallen à € 4,95
Vitrages en gordijnstof à € 7,95
In-betweens 3 meter hoog à € 12,50
Velours en kamerhoog overgordijnen à € 12,50

Loop gerust even binnen bij Visser Woninginrichting!
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur

Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

Vouwsystemen, rolgordijnen, rail, roede, etc. Ook voor tapijt, vinyl en laminaat kunt u bij ons terecht.

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!



MAART 2018 |  de Westereender |  23

Kansen in Kernen Feanwâlden

FEANWÂLDEN – Voor dat het broedseizoen voor de vogels een aanvang 
neemt, zijn de eerste werkzaamheden van Kansen in Kernen van start ge-
gaan. De eerste fase betrof het verwijderen van bomen en bosplantsoen 
rondom het stationsgebied van Feanwâlden, een project dat inmiddels is 
afgerond. Het lijkt op een enorme kaalslag, maar was helaas nodig om 
ruimte te creëren voor de aanleg van het park en het transferium. In de 
nabije toekomst zullen er vele mooie nieuwe bomen voor in de plaats 
komen. 

Het moet eerst op zijn ergst, voordat 
het mooi wordt. Het totale project 
omvat een grote metamorfose voor 
het dorp. De mogelijkheden die zich 
voordoen door de realisatie van De 
Centrale As, biedt kansen voor Fean-
wâlden. De provinciale weg die jaren-
lang als scheidslijn door het dorp liep, 
kan nu weer een verbinding worden 
en ook wordt de verkeersveiligheid en 
leefbaarheid vergroot.

Feanwâlden zal de komende jaren in 
het teken staan van een grondige ver-
andering. In de ogen van velen ook 
een enorme verbetering, wat betreft 
de leefbaarheid van het dorp. Nadat in 
eerste instantie het momenteel over-
bodige, natuurlijke groen is gekapt, is 
er inmiddels een start gemaakte met 
het aanpassen van de kabels en leidin-
gen in de Suderwei te Feanwâlden. 
Deze werkzaamheden zijn nodig om 
ruimte te maken voor de herinrichting 
van de Suderwei. 

Deze werkzaamheden duren circa 4 
á 5 weken. De werkzaamheden voor 
de aanleg van het park en het trans-
ferium starten eind dit jaar, begin 
volgend jaar. Dit jaar zullen de ka-
bels en leidingen wel alvast worden 
aangepast. Het park vormt derhalve 
de drager van het geheel, ook wat be-
treft het transferium. Het is ook de 
intentie dat het Talmahûs integreert 

in het park. Daarnaast kan het park 
een functie krijgen als wandelgebied 
met voorzieningen om te sporten en/
of te spelen. Helaas lukt het niet om 
de uitvoering van de Suderwei en de 
spoorwegovergang in één keer te re-
aliseren, omdat de spoorwegovergang 
uitgevoerd wordt door ProRail en zij 
de planning van hun werkzaamheden 
langs de spoorlijn tussen Groningen 
en Leeuwarden nog niet klaar heb-
ben. 

Vanaf vorig jaar rijden tussen Leeu-
warden en Groningen geen drie, 
maar vier treinen per uur. De huidige 
sneltrein zal Buitenpost als enig tus-
senstation blijven aandoen. De extra 
trein is een sneltrein die alleen in Fe-
anwâlden zal stoppen. Beide stations 
hebben zo beide één keer per uur in 
beide richtingen een sneltrein. Het 
station te Feanwâlden krijgt in deze 
nieuwe situatie betekenis voor de 
wijde omgeving. Het station wordt 
daarom van een eenvoudig stop-
treinstation, opgewaardeerd naar een 
transferium met regionale betekenis. 

In 2011 hebben de gemeente en de 
provincie, tezamen met de toenma-
lige kerngroep uit Feanwalden, een 
schetsvisie opgesteld. In 2015 is deze 
visie geactualiseerd. Er is voor geko-
zen om het gebied tussen spoor en 
dorp in te richten als een park. Een 
park waarin verschillende functies 
een plek moeten krijgen. Het gaat 
hierbij onder meer om:
•  Een nieuwe snelle verbinding langs 

het spoor naar het station.
•  Een nieuw stationsplein met par-

keermogelijkheden voor auto’s, een 
fietsenstalling

•  Een nieuwe wachtruimte bij het station.
•  Goede inpassing van het Chinees 

restaurant en de kerk.
•  Afronding van de bebouwing tussen 

de Stationswei en de Stinswei.
•  Integratie van het Talmahûs in het 

park.

Om Feanwâlden op een aange-
name manier met het spoor en de 
omgeving te verbinden heeft MD 
Landschapsarchitecten een inte-
graal ontwerpvoorstel gemaakt voor 
het stationsgebied. De opgave is 
uiteengelegd in drie schaalniveaus, 
landschap, dorp en station, die sa-
men één integraal ontwerpvoorstel 
vormen. Dit vertaalt zich in een fo-
cus op enerzijds de beleving van het 
Noord-Nederlands landschap vanuit 
de trein, door het versterken van de 
kenmerkende eigenschappen van 
het zandgebied van de Fryske Wâl-
den waar Feanwâlden bij hoort, in de 
vorm van coulissen van houtwallen 
en singels. Anderzijds focust het plan 
op het terugbrengen van de histori-
sche elementen van het dorp zelf.

Door de huidige Rûnwei te vervan-
gen door een weg met een veel lagere 
verkeerscapaciteit, wordt het tussen-
gebied teruggegeven aan de bewoners 
in de vorm van een mooie groene 
openbare ruimte met verschillende 
tuinen, die direct vanuit het dorp be-
reikbaar is en de route naar het stati-
on aantrekkelijker maakt. Naast deze 
fysieke verbindingen wordt ook een 
mentale verbinding met de historie 
van het dorp gemaakt door middel 
van passende namen, zoals de Tal-

matún, die verwijst naar zorginstantie 
het Talmahuis en de Vlaskamptún, 
die verwijst naar de architect van het 
huidige stationsgebouw. Ten slotte 
krijgt het nieuwe stationsgebouw een 
verbindende rol tussen het dorp en 
het omliggende landschap. Het sta-
tion is in dit ontwerp een goed func-
tionerende mobiliteitsmachine, met 
een hoge ruimtelijke kwaliteit die 
functioneert op basis van het principe 
van “gedeelde ruimte” en een onder-
scheidend stationsgebouw, dat sym-
bool staat als poort naar de omgeving 
en zich manifesteert als toegang naar 
het dorp, oftewel: het transferium van 
Feanwâlden.

Doelen
•  een aantrekkelijke, gevarieerde, 

nieuwe openbare ruimte maken met 
bijpassend programma dat primair 
is gericht op de wensen van de be-
woners en gebruikers van het dorp;

•  aansluiten bij de karakteristiek van 
het dorp;

•  het gebied opvatten als onlosmake-
lijk onderdeel van het dorp;

•  helder aanknopen bij recreatie in 
dorp en omliggend landschap;

•  de geschiedenis zichtbaar en ervaar-
baar maken;

•  het station weer onderdeel van het 
dorp maken;

•  de karakteristiek van Feanwâlden en 
het landschap van de Friese Wou-
den in het stationsgebouw zichtbaar 
maken;

•   zorgen voor een soepele en veilige 
bereikbaarheid van het station voor 
reizigers van en naar Feanwâlden 
(zowel uit het dorp als uit de om-
geving). De opgave is vertaald naar 
drie schaalniveaus: landschap, dorp 
en station.

De beleving van het Noord-Neder-
lands landschap willen versterken. 
Ter hoogte van Feanwâlden mani-
festeren zich de kenmerkende eigen-
schappen van het zandgebied van de 
Friese Wouden: coulissen van hout-
wallen en singels. Op stations niveau 
gaat het om het maken van een goed 
functionerende overstapmachine met 
een hoge ruimtelijke kwaliteit, die 
zich manifesteert als toegang naar 
het dorp en functioneert op basis van 
het principe van de gedeelde ruimte. 
Een onderscheidend stationsgebouw 
dat zijn context duidt in bijvoorbeeld 
materiaal of bouwstijl. Het gebouw 
kan een verwijzing én tegelijkertijd 
een letterlijke poort naar de gemeen-
schap van Feanwâlden zijn.

Foto’s Bettie Zijlstra
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Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

To t a l  k i e s  j e  n i e t  t o e v a l l i g

Tanken
&

Wassen
Tanken & Wassen

Total De Westereen
Noarder 

Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

 
 Tanken

Total Broeksterwoude
Haadwei 40

Broeksterwâld
 

Tanken
Total Ten Woude

Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Nieuw bĳ  Total 
de Westereen
• Attractie 

verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham

• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bĳ  huur altĳ d 
10% korting op 
ons assortiment 
feestartikelen 

KEUKENS OP MAAT

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77  | De Westereen | Tel. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl

De koffie staat klaar!

Zeer scherpe netto prijzen.

Maatwerk, uw wensen worden waargemaakt.

Keukens in alle RAL en Sikkens kleuren mogelijk.

Realistische 3D-ontwerpen passend bij
u en uw interieur!

Geen aanbetaling.

 METEN, MAKEN EN MONTEREN AAN HUIS

20%
KORTING
op maatwerk 
Raamdecoratie

Multimate Zwaagwesteinde
Tolwei 22a, 9271 HM De Westereen
Tel : 0511 - 444747
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Lichtpunt won tv van Electroworld Talsma 
DE WESTEREEN – In de laatste maanden van vorig jaar, was er een prach-
tige actie bij Electroworld, waaraan uiteraard ook Talsma De Westereen en 
Dokkum hun medewerking verleenden. Een verloting van een schitte-
rende Samsung UHD tv als hoofdprijs. De klanten van Talsma konden op 
een lot een naam schrijven van iemand of een doel waarvan zij dachten 
dat die heel goed een nieuwe televisie kon gebruiken. Tjitske Bakker uit 
Zwagerbosch had daarvoor Het Lichtpunt uit Kollumerzwaag gekozen. 
Haar lot werd uiteindelijk uit de stapel getrokken.

Omdat Tjitske Bakker vanwege haar 
werkzaamheden niet bij de prijsuit-
reiking in de winkel van Electro-
world Talsma aan de Tsjerkestrjitte 
in De Westereen aanwezig kon zijn, 
overhandigde haar echtgenoot Pe-
ter Bakker de Samsung UHD tv aan 
coördinator Feike Kooistra van het 
Lichtpunt. ‘Wij zijn bijzonder inge-
nomen met deze prachtige televisie. 
In onze sfeervolle grote gemeen-
schapsruimte past hij uitstekend. We 
hebben er zeker een prachtig plekje 
van waar men er zeker van geniet. 
Het is ook altijd mooi om te beseffen 
dat de bewoners van de regio aan ons 
denken, dat doet ons ook goed’, aldus 
Feike Kooistra. Peter Bakker vulde 
nog aan, dat het voor hun een prach-
tig doel was geweest, mede natuurlijk 
door de grote brand, dan besef je weer 

eens goed dat er mensen zijn die het 
veel minder hebben dan wij.’
Ook Jan Talsma was bijzonder in-
genomen dat de Samsung UHD tv, 
uiteindelijk bij het Lichtpunt terecht 
kwam. ‘Met de nieuwste S-UHD TV 
gaat Samsung weer een stapje verder, 
en levert het levensechte beelden en 
spectaculaire kleuren die een inten-
sieve kijkervaring geven. Zo’n perfecte 
televisie past daar uitstekend. Ik weet 
zeker dat de mensen er volop van de 
prachtige beelden zullen genieten’. 
Naast het gebruikelijke assortiment 
(tv-video, audio, witgoed en klein 
huishoudelijk), kunt u bij Talsma, zo-
wel in De Westereen als Dokkum ook 
terecht voor inbouwapparatuur, digi-
tale foto- en videocamera’s, navigatie, 
telefonie, notebooks, computers en 
randapparatuur.

Schitterende metamorfose Kapsalon S’HE

DE WESTEREEN – Kapsalon S’HE aan de Skoallestrjitte in De Westereen onder-
ging de afgelopen wintermaanden een, zoals achteraf blijkt, schitterende 
metamorfose. Angré Brink is erin geslaagd een kapsalon te creëren, waar het 
alleen al prachtig is om even in een van de stoelen te zitten en om te genie-
ten van interieur, waarin vooral haar eigen creativiteit volledig tot haar recht 
is gekomen. S’HE, geknipt voor hem en haar, is de slogan van het bedrijf, dat 
al jaren staat voor een uitstekende haarverzorging.

‘Het werd tijd voor een andere look wat 
betreft de kapsalon. Je hebt dat soms 

ook met je haar, zo had ik dat nu met 
de kapsalon. Je wilt graag werken in een 

mooie omgeving en ik weet ook dat de 
klanten dat waarderen. Ik heb er lang 
over nagedacht, het hoefde voor mij 
geen standaard kapsalon idee te zijn. 
Zelf ben ik heel tevreden en ik krijg 
ook positieve reacties,’ aldus Angré 
Brink. De zaak heeft intern een com-
plete metamorfose ondergaan, waarbij 
de balie maar ook de achterste muur, 
blikvangers zijn geworden. Het geheel 
ademt een prachtige sfeer uit, een sfeer 
die ook de medewerkers inspireert. Een 
kapsalon die uitstekend past en voldoet 
aan de eisen van tegenwoordig. S’HE 
heeft haar kwaliteit ondertussen al ja-
ren bewezen.

‘In onze salon hebben wij alle aandacht 
en tijd voor onze klanten. Hebben ze 
vragen over een behandeling? Of zin 
in een ander kapsel? Wij geven graag 
een persoonlijk advies. Bel of kom langs 
om een afspraak te maken, of download 
onze app op de telefoon om online een 
afspraak te maken,’ zegt Brink, die uiter-
aard ook inspringt op de veranderingen 
in de maatschappij. Dat S’HE al jaren 
de nieuwste trends volgt, mag algemeen 

bekend zijn, maar de kapsalon zet ook in 
op het milieu en de gezondheid van haar 
klanten, met topmerken als Kérastase en 
COR Coleur. Merken die milieuvrien-
delijk zijn. ‘We krijgen steeds meer vra-
gen naar milieuvriendelijke producten, 
waar we zelf overigens volledig achter 
staan. We proberen op deze manier ook 
ons steentje bij te dragen.’
‘Waar ook steeds meer vraag naar is, 
dat is naar producten en behandelin-
gen, waar mensen geen allergische re-
acties van kunnen krijgen. Veel mensen 
raken overgevoelig voor bepaalde pro-
ducten, ook daarom hebben wij voor 
deze merken gekozen. We leven in een 
maatschappij waarin mensen terecht 
met hun gezondheid bezig zijn, dit 
geldt niet alleen voor het eten en drin-
ken, maar ook voor het haar en haar-
verzorgende producten. We kunnen 
niet alleen die producten leveren, maar 

kunnen door het stellen van de juiste 
vragen, noem het maar de persoonlijke 
aandacht, ook uitstekend adviseren.’
Schoonheid in optima forma vindt u bij 
S’HE ook in de fraaie sieraden van het 
topmerk “Ook Leuk”, dat Angré Brink 
sinds kort voert. Leuke sieraden, tassen 
en ander accessoires om mooi mee voor 
de dag te komen. S’HE heeft een breed 
assortiment voor jong en oud. Mensen 
die een sieraad weten te waarderen en 
beseffen, dat een sieraad iets toe voegt 
aan de verschijning, of het nu jongeren 
zijn of ouderen die zich nog jong van 
geest voelen. 
S’HE Kapsalon, geknipt voor hem en 
haar, Skoallestrjitte 1, 9271 BT De 
Westereen. 0511 447216 E-mail: kap-
salonshe@hotmail.nl 

De metamorfose bij Kapsalon S’HE. 
(Foto: Marcel van Kammen)

Binnenkort cadeau/speel-
goedwinkel in De Westereen
Komend voorjaar komt er weer een bestemming voor de voormalige 
‘Markthal’ op de Tsjerkestrjitte 3 in De Westereen. Ondanks dat er binnen 
De Westereen de laatste jaren steeds meer winkels vertrekken, komt u nu 
ook weer een nieuwe bij. Het pand tegenover slagerij Riemersma staat al 
jaren leeg, althans het winkelgedeelte. 

Na 10 jaar weg te zijn geweest uit De 
Westereen komt Alex Wijnsma weer 
terug op zijn oude, vertrouwde stek-
kie. De 38-jarige ondernemer begint 
samen met zijn vrouw Ingrid Wijns-
ma een nieuw concept in De Wes-
tereen. Het gaat om een cadeau- an-

nex speelgoedwinkel, waarbij er voor 
elke gelegenheid iets leuks te koop is. 
Aangezien er in De Westereen hele-
maal geen speelgoedwinkel meer is te 
vinden, nu ook de Marskramer dicht 
is, ziet Wijnsma kansen om ervoor te 
zorgen dat je voor elke gelegenheid en 

elke leeftijd iets leuk te vinden is, 
voor zowel een verjaardag als een 
jubileum. Ook leuk opgemaakte 
cadeaupakketten en diverse snuis-
terijen zullen onderdeel worden van 
het assortiment. De Markthal zal 
uiteraard eerst grondig aangepast 
worden, de intentie is om in mei/
juni de deuren te openen. Hou De 
Westereender in de gaten voor meer 
nieuws! 
  

VAKwerk in Burgum
Begin deze maand was de opening 
van de nieuwe expositie van VAK-
werk Burgum. VAKwerk staat voor 
Verrassend Ambachtelijk Kunstzin-
nig werk. Het doel is om panden die 
te koop of te huur staan tijdelijk door 
kunstzinnige mensen en ambachtslie-
den te laten inrichten en ze een kans 
te geven om hun werk te laten zien 
aan een breder publiek. Het voordeel 
bestaat onder anderen uit: Geen leeg-
staande panden, geen vervuiling, geen 
omhangplekken meer. Steden en dor-
pen krijgen weer een levendig aanblik 
waar mensen graag komen winkelen, 
terrasjes bezoeken, enzovoort. VAK-
werk Burgum is te vinden aan de 
Tsjibbe Geartsstrjitte 3 (schuin tegen-
over de Hema). In de maanden maart 
en april is bij VAKwerk “De lente in 
aantocht”. U kunt er werk vinden van:
DUZZZ, 3 uitzonderlijke zussen 
(Hanneke Brugman, Tineke Brug-
man en Joke Ket) die gezamenlijk hun 

passie voor beeldhouwen laten zien. 
Zij zijn ook de initiatiefnemers van 
VAKwerk Burgum. Daarnaast: Gerda 
Douma, schilderijen in olieverf; Hans 
v.d. Lei, fotografie; Hanneke Luit, 
fotografie; Jennie Monen, aquarel-
len; Jetty Boterhoek, schilderijen in 
aqryl- en olieverf; Joke Ket, schilde-
rijen mixed media in olieverf; Leo 
Maarleveld, keramiek; May Hobma, 
beschilderde eieren; Pieter Baarsma, 
ontwerper; Roland Meijer, keramiek; 
Wopke Schat, houten meubels. De 
VAKwerkers zijn trots op hun werk 
en vinden het ontzettend leuk als u 
over de drempel stapt en ze u kunnen 
verrassen met hun kunst. Er zijn al-
tijd 2 kunstenaars aanwezig als VAK-
werk open is. De openingstijden zijn: 
Woensdag 13.00-17.00 uur; Vrijdag 
13.00-20.00 uur; Zaterdag 11.00-
17.00 uur; 1e zondag van de maand 
van 14.00-17.00 uur. 

Foto: Bettie Zijlstra
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

€ 7950,-
€ 6500,-

€ 10.950,-
€ 14.950,-

€ 5950,-

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL
TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM  |  T. 0512-472675

FIAT DOBLO 1.4I, 7 PERS.
BJ: 2007 | 106.000 KM

VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
BJ: 2010 | 135.000 KM

FORD C-MAX 1.6 TDCI
BJ: 2008 | 135.000 KM

PEUGEOT PARTNER 1.6 HDI
BJ: 2007 | 62.000 KM

VW GOLF PLUS 1.4 TSI AUTOMAAT
BJ: 2010 | 56.705 KM

MERCEDES A-KLASSE 150
BJ: 2009 | 47.000 KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€ 4500,-

Stap ook over met
uw betaalrekening

Bron: Geldgids #7, november 2017, Consumentenbond

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511) 44 75 00
E bank@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl
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DONDERDAG 15 MAART - BURGUM - De 
Stichting Iepenloftspul Burgum brengt Elts 
foar himsels op terrein van de oude melk-
fabriek aan de Burgumerdaam in Burgum. 
Regie en vormgeving: Wouter Daane. Aan-
vang: 20.30 uur. Entree: € 18,00.
VRIJDAG 16 MAART - DE WESTEREEN 
– Paardenmarkt bij manege It Bytling. Van-
af 16.00 uur.
BURGUM - De Stichting Iepenloftspul 
Burgum brengt Elts foar himsels op terrein 
van de oude melkfabriek aan de Burgumer-
daam in Burgum. Regie en vormgeving: 
Wouter Daane. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 
€ 18,00.
KOLLUMERZWAAG - Vlees sjoel avond 
in dorpshuis de Trije Doarpen. Aanvang: 
20.00 uur. Inleg: € 6,00. 10 bakken systeem. 
Er wordt gesjoeld in 3 klassen. Organisatie: 
Sjoelvereniging “De Schuur”.
BUITENPOST – Boekenbios. 19.30-
22.00 uur. Kosten € 5,00/ niet leden € 7,50. 
Aanmelden op ontdekdebieb.nl of in de 
Biep. 
ZATERDAG 17 MAART - DAMWÂLD 
- Zingend naar de Zondag m.m.v. chr. 
Mannenkoor Staphorst en solist Gert Pan-
nekoek. Orgel: Evan Bogerd. Toegang gra-
tis, wel is er een collecte voor de onkosten. 
Aanvang 19.30 uur in de Geref. Kerk De 
Ontmoeting, Foarwei 48.
FEANWÂLDEN - 20.00 uur. Anna & Us 
Heit – theater, De Friese Nassaus, met hu-
mor en tragiek. De Schierstins, Haadstrjitte 
1, 9269 SW Feanwâlden, info@schierstins.
nl; www.schierstins.nl
BURGUM - De Stichting Iepenloftspul 
Burgum brengt Elts foar himsels op terrein 
van de oude melkfabriek aan de Burgumer-
daam in Burgum. Regie en vormgeving: 
Wouter Daane. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 
€ 18,00.
LAUWERSLAND – Kunst aan Huis, ate-
lierroute Lauwersland van 11.00-17.00 uur. 
Thema: Ruimte. www.kunstaanhuis.nl
DE WESTEREEN – Fotografeer De Na-
tuur, met natuurfotograaf Marcel van Kam-
men. 10.00-13.00 uur. Kosten € 10,00/ niet 
leden € 15,00. Aanmelden op ontdekde-
bieb.nl of in de Biep. 
ZONDAG 18 MAART - HURDE-
GARYP - Folklore festival:  wijn zee 
en tranen in It Maskelyn Hurdega-
ryp. Aanvang 14.30 uur. Entree 7,50.  
SYBRANDAHÛS – Inez Timmer in 
Kloosterkapel Sibrandahûs. Inez Timmer is 
een internationale muscicalactrice, theater-
maker en zangeres, die in Duitsland, Oos-
tenrijk en Nederland in meer dan dertig 
musicals schitterde. In Sibrandahûs brengt 
deze opvallende persoonlijkheid ‘Tusken 
Heimat & Heitelân’, een Friestalig cabaret-
concert. Inez wordt begeleid door Peter van 
der Zwaag (piano, zang) en Remko Hoits-
ma (toetsen, techniek). Aanvang: 15.30 uur. 
Kapel open 15.00 uur. Entree: € 7.50.
NOARDBURGUM - Baptisten Gemeen-
te Noordbergum Pleinkerk. 10.00 uur Ds. 

Tjerk Bosscher, m.m.v. Gelegenheidsman-
nenkoor.
KOLLUMERZWAAG – De christelijke 
zangver. God is mijn lied uit Reitsum in het 
Lichtpunt.
LAUWERSLAND – Kunst aan Huis, ate-
lierroute Lauwersland van 11.00-17.00 uur. 
Thema: Ruimte. www.kunstaanhuis.nl
MAANDAG 19 MAART - BROEKSTER-
WÂLD - Ledenvergadering Uitvaartver-
eniging “En Hij Stierf ”, Broeksterwoude/
De Valom in dorpshuis “de Pipegael”. Aan-
vang 20.00 uur.
WOENSDAG 21 MAART 2018 - FEAN-
WÂLDEN - Modeshow van voorjaars-
kleding door Modehuis Dijkstra uit Fe-
anwâlden. Aanvang 19.45 uur. Locatie: 
Dameszaak Dijkstra, Feintensloane 1, 
Feanwâlden. www.vrouwenvannu.nl/fean-
walden
DONDERDAG 22 MAART - NOARDBUR-
GUM – Zorgmarkt om 15.00 uur in ‘De 
Balstien’.
BURGUM - De Stichting Iepenloftspul 
Burgum brengt Elts foar himsels op terrein 
van de oude melkfabriek aan de Burgumer-
daam in Burgum. Regie en vormgeving: 
Wouter Daane. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 
€ 18,00.
VRIJDAG 23 MAART - KOLLUMER-
ZWAAG - ‘Lytse Teake’ fan ‘e Westereen 
in dorpshuis De Trije Doarpen met het pro-
gramma ‘Noch ien kear’.  Aanvang 20.00 
uur. € 7,50 entree.
BURGUM - De Stichting Iepenloftspul 
Burgum brengt Elts foar himsels op terrein 
van de oude melkfabriek aan de Burgumer-
daam in Burgum. Regie en vormgeving: 
Wouter Daane. Aanvang: 20.30 uur. Entree: 
€ 18,00.
KOLLUMERZWAAG – Gourmetten in 
het Lichtpunt. Aanvang 14.30 uur.
DAMWÂLD – Bingo in de Krúswei. Aan-
vang 20.00; zaal open 19.00.
ZATERDAG 24 en ZONDAG 25 MAART - 
FEANWÂLDEN – De Passion op diverse 
locaties.
ZATERDAG 24 MAART - BURGUM -  De 
Stichting Iepenloftspul Burgum  brengt 
Elts foar himsels op terrein van de oude 
melkfabriek aan de Burgumerdaam in Bur-
gum. Regie en vormgeving: Wouter Daane. 
Aanvang: 20.30 uur. Entree: € 18,00.
KOLLUMERZWAAG - Hardcore Meets 
Metal! @MyKingRocks 2018 first edi-
tion in de Trije Doarpen. Aanvang 20.30 
uur. Met medewerking van: SevenSpirits-
Burning, Angelic Forces en J’Accuse is de 
Headliner.
ZONDAG 25 MAART - KOLLUMER-
ZWAAG – Sing Inn met Chr. Gemend-
koor Advendo uit Kollumerzwaag in het 
Lichtpunt.
MAANDAG 26 MAART - BUITENPOST – 
Digisterker: digitale dienstverlening van de 
overheid in de Bibliotheek van 9.30-12.00 
uur.  Kosten: gratis. Aanmelden op ontdek-
debieb.nl of in de Biep
WOENSDAG 28 MAART - DE WESTER-

EEN  - Jaarvergadering van Doarpsbelang 
De Westereen in het Badhûs, aanvang 
19.30 uur. 
DONDERDAG 29 MAART - BURUM - Hier 
is… Adriaan van Dis in De Pleats. Aanvang 
20.15 uur. Entree € 18,00, incl. koffie.
ZATERDAG 31 MAART - DAMWÂLD – 
Talentstage i.s.m. St. Fryslân Pop/Keunst-
wurk, vanaf 20.00 uur. Entree gratis.
MAANDAG 2 APRIL - DAMWÂLD – 
Paaseierenzoeken. Openluchtmuseum De 
Sûkerei. 13.00-17.00 uur. Trekwei 8a. 0511-
420936 E-mail: info@desukerei.nl   www.
desukerei.nl 
HARKEMA-  Spitkeet Paasfeest. Open-
luchtmuseum / Themapark De Spitkeet, 
De Dunen 3, Harkema, 0512-840431, 
info@despitkeet.nl www.facebook.com/
spitkeet. 
VRIJDAG 6 APRIL - SURHUISTERVEEN 
- Historische- en genealogische middag in 
de bibliotheek en het Vleckehûs te Surhuis-
terveen. Dit keer speciale aandacht voor 
kunst en cultuur in de gemeente Achtkar-
spelen. Stichting Oud Achtkarspelen.
ZATERDAG 7 APRIL - DE WESTEREEN 
– ABBA tribute in het Badhûs. Info www.
badhus.nl
OENTSJERK - Jubileumconcert Ryk 
troch muzyk in Pro Rege, Rengersweg 
15. Gasten: duo Bauke van der Woude en 
Campbell Forbe. Aanvang: 14.30 uur.  
Entree:   € 10,- (incl. koffie/thee – koek). 
Kaarten aan de kassa. 
KOLLUMERZWAAG - Concert Old Ni-
js in De Trije Doarpen. Zaal open 20.30 uur.
Kaarten in de voorverkoop €10,-   Aan de 
zaal €15,- Kaarten: www.detrijedoarpen.
com
ZONDAG 8 APRIL - HURDEGARYP – 
Kofferbakmarkt met 53 auto’s van 10.00-
15.00 uur op het parkeerterrein MFC It 
Maskelyn, Easter Omwei 5.
MAANDAG 9 APRIL - BUITENPOST – 
Digisterker: digitale dienstverlening van de 
overheid in de Bibliotheek van 9.30-12.00 
uur.  Kosten: gratis. Aanmelden op ontdek-
debieb.nl of in de Biep. 
WOENSDAG  11 APRIL - KOLLUM – Be-
lastingspreekuur: professioneel advies in de 
Bibliotheek van 15.30-17.30 uur.  Kosten: 
gratis. Aanmelden op ontdekdebieb.nl of in 
de Biep.
DAMWÂLD – Kindermiddag. Kinderthe-
ater HeksiePeksie in de Krúswei. Aanvang 
14.00 uur; zaal open 14.30; Entree € 2,00.
20 en 21 APRIL - DE WESTEREEN – 
Dorpsrevue in het kader CH 2018 in Old 
Dutch.
IEDERE MAANDAG - FEANWÂLDEN - 
14.30 tot 16.30 uur; Bibliotheek De Boe-
kehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een 
boek en een gratis kopje koffie. Kom gerust 
eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG - DE WESTEREEN - 
Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en 
12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs aan 
de Sportloane 2B in De Westereen. Ieder-
een die graag andere mensen wil ontmoe-

ten, is van harte welkom. De Buurtkamer 
is een initiatief van Stichting Welzijn het 
Bolwerk en Stichting AanZet.  Sportloane 
2B in De Westereen. Informatie: www.de-
buurtkamer.com, mail via info@debuurtka-
mer.com of neem contact op via Stichting 
Welzijn het Bolwerk: 0519-29 22 23.
IEDERE WOENSDAG - FEANWÂLDEN 
- 9.30 tot 11.30 uur Bibliotheek De Boe-
kehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een 
boek en een gratis kopje koffie. Kom gerust 
eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG - DE WESTEREEN 
- Week vlooiemarkt markthal ’t Spoor van 
10.00-17.00 uur. Toegang gratis.
MAANDELIJKS - DAMWÂLD – Elke 1e en 
3e dinsdag van de maand van 10.00-12.00 
brei- en haakcafé in de Foyer van de Krús-
wei.
MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - “Bezield Schilderen”  in 
gemeentehuis Achtkarspelen. Expositie van 
Rita Bakhuijsen  uit Warfstermolen, t/m 
16 april 2018. De expositie is te bezoeken 
tijdens de openingstijden van het gemeen-
tehuis van maandag t/m vrijdag van 09.00-
12.00 en 13.00 – 16.30 uur. Stationsstraat 
18, 9285 NH Buitenpost. Organisatie: 
Stichting Keunstkrite Twizel info@keunst-
krite.nl. Informatie:  www.achtkarspelen.nl 
BUITENPOST – 1 april – 27 oktober. Bo-
tanische Tuin De Kruidhof,  Schoolstraat 
29b, 9285 Buitenpost. Entree: volw. € 6,50; 
kinderen t/m 4 jaar gratis; kinderen 5 t/m 
11 jaar € 3,00; 65+ € 5,25. Museumkaart: 
gratis.
BUITENPOST - IJstijdenmuseum van1 
april t/m 1e weekend oktober. Maandag 
gesloten. Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 
- 17:00 uur. Zondag: 12:00 - 17:00 uur 
Paasmaandag en Pinkstermaandag: 12:00 - 
17:00 uur. IJstijdenmuseum  | Schoolstraat 
29c | 9285 NE Buitenpost  | Tel: 0511 54 
40 40.
BURGUM- Vaste exposities; Bult-
huis, Minsken, Geologie en Archeologie. 
Streekmuseum-Volkssterrenwacht, Menno 
van Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m 
zondag 13:00-17:00 uur, vrijdagavond van 
19:00-22:00 uur. Entree: kinderen t/m 3 
jaar gratis, van 4 t/m 12 jaar € 2,50, vanaf 
13 jaar € 4,00.
BURGUM - De schepping als pure kunst 
door kunstenaar Jan Kooistra. Tot en met 28 
oktober. In het Observeum (Streekmuseum-
Volkssterrenwacht). Entree: kinderen tot 6 
jaar gratis; 6 tot 16 jaar 3,00; volwassenen 
4,50. Openingstijden: www.observeum.nl 
BURGUM – Nieuwe expositie  “De lente 
in aantocht”.  VAKwerk Burgum. Tsjib-
be Geartsstrjitte 3 (schuin tegenover de 
Hema).  Deelnemers: DUZZZ, beeldhou-
wen; Gerda Douma, schilderijen in olieverf; 
Hans v.d. Lei, fotografie; Hanneke Luit, 
fotografie; Jennie Monen, aquarellen; Jetty 
Boterhoek, schilderijen in aqryl- en olieverf; 
Joke Ket, schilderijen mixed media in olie-
verf; Leo Maarleveld, keramiek; May Hob-
ma, beschilderde eieren; Pieter Baarsma, 

ontwerper; Roland Meijer, keramiek; Wop-
ke Schat, houten meubels. Openingstijden: 
Woensdag 13.00-17.00 uur; Vrijdag 13.00-
20.00 uur; Zaterdag 11.00-17.00 uur; 1e 
zondag van de maand van 14.00-17.00 uur. 
DAMWÂLD - Openluchtmuseum De 
Sûkerei. 31 maart t/m 31 oktober. Dinsdag 
t/m zondag 13.00-17.00 uur. Entree € 5,00; 
kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; kinderen t/m 
5 jaar gratis. Trekwei 8a. 0511-420936 E-
mail: info@desukerei.nl  www.desukerei.nl 
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25. 
FEANWÂLDEN –  t/m 24 februari. Ex-
positie ‘Staten en stinzen in beeld’, olie-
verfschilderijen door Klaes Posthuma. T/m 
zondag 22 april. ‘Wat foarôf gie’, expositie 
over afkomst en identiteit. Sjoukje Iedema 
(schilderkunst) en Linus Harms (foto’s). 
Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkas-
teel’. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 
13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei griffel 
en laai’ (‘Met griffel en lei’). Openluchtmu-
seum / Themapark De Spitkeet, De Dunen 
3, 9281 KT Harkema, 0512-840431, info@
despitkeet.nl, www.facebook.com/spitkeet.  
1 april t/m 31 oktober. Dinsdag t/m zater-
dag: 10.00-17.00; zondag 13.00-17.00
HURDEGARYP – Expositie Rein de 
Vries de zoektocht naar duurzaamheid, de 
mens. T/m 20 maart tijdens openingstijden 
in It Maskelyn. Toegang gratis. Info: 0511-
472126.
HURDEGARYP – Gerrit Dijkstra, schil-
derijen t/m 15 mei. Bennema State. 
HURDEGARYP – Edward Kobus, schilde-
rijen t/m 15 mei in de bibliotheek. Maandag 
10.00-12.00 en 15.00-18.00 uur, woensdag 
15.00-20.00 uur; vrijdag 15.00-20.00 uur. 
JISTRUM – Atelier MD, Schoolstraat 57, 
tekeningen en schilderijen Minse Dijkstra. 
Open op afspraak. 0512-471369.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-Kol-
lum. Voorstraat 55. Expositie Louise de 
Winter, Papergirls en figuratieve schilde-
rijen en Max de Winter suggestief, figura-
tieve olie- en acrylschilderijen. Alleen open 
op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de Friese 
kloostergeschiedenis. Open zaterdag 13.00-
17.00 uur. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 
08:00 uur tot 18:00 uur. Swarteweisein 2, 
Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijversburg.
nl, Facebook.com/parkvijversburg.
VEENKLOOSTER - Ritselende bladeren 
en Gouden licht  in Galerie Noordvleugel. 
Zeven kunstenaars presenteren zich. De 
kunstenaars zijn: Paul Christiaan Bos, Ga-
briel Gressie, Ahmad Haraji, Annita Hoek-
stra, Romee Kanis, Patrick van der Linde en 
Brita Seifert. 

Wijzigingen voorbehouden. Controleer altijd 
even of er nog veranderingen in het programma 
zijn.

Ik bin gek mei bisten, sei beppe 
en kearde de hazze om yn ‘e 
briedpanne.

Frysk sprekwurd

Ik ben gek met beesten, zei oma, 
en ze draaide de haas om in de braadpan.

AGENDAMA 
ART

Elts foar himsels
De Stichting Iepenloftspul Burgum 
wil verrassend theater brengen met 
een goed verhaal dat een groot pu-
bliek raakt op locaties die passen 
bij het stuk. Voor 2018 is de keuze 
gevallen op de productie “Elts foar 
himsels”. Als bijzondere locatie is 
het  terrein van de oude melkfabriek 
aan de Burgumerdaam in Burgum. 
De organisatie is professioneel van 
opzet, maar wordt nagenoeg volledig 
uitgevoerd door ca. 80 vrijwilligers 
(spelers, bestuur, kleding, grime, de-
corbouw e.d.). Doelgroep is publiek 

van alle leeftijden uit heel Fryslân. 
In 2014 heeft Iepenloftspul Burgum 
bewust een nieuwe visie neergezet. 
In de nieuwe visie is de uniciteit van 
de locatie belangrijk. Het thema van 
deze voorstelling is de graaicultuur. 
Het enigszins vervallen terrein van de 
oude melkfabriek geeft het verval van 
normen van waarden symbolisch weer. 
Evenals in 2016 geldt ook hier weer 
dat het thema van de Friestalige voor-
stelling is gekoppeld aan deze unieke 
locatie. Nooit eerder werd hier een 
openluchtspel gespeeld. De wijze van 
voorstelling zal eveneens bijzonder 
zijn aangezien maart 2018 meteoro-

logisch gezien niet gunstig valt. Toch 
leek het de Stichting Iepenloftspul 
Burgum een interessante uitdaging 
die te doen moet zijn met de oude 
fabriek als schuilplaats dichtbij. Het 
verhaal is gebaseerd op De Revisor 
van Nicolai Gogol en het is bewerkt 
door Wouter Daane. Een hilarische 
en scherpzinnige komedie over heb-
zucht en ijdelheid in de lokale poli-
tiek. Stichting Iepenloftspul Burgum. 
Regie en vormgeving: Wouter Daane. 
De speeldata van Elts foar himsels dat 
vorige week in première ging ,zijn: 15, 
16, 17, 22, 23 en 24 maart. Aanvang: 
20.30 uur. 

VERKIEZINGEN 21 MAART
U STEMT TOCH OOK?
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Heeft u belangstelling? Neem dan direct contact 
met ons op. We zijn op woensdag te vinden in het 
bedrijvenverzamelgebouw aan Fogelsang 69 in  
De Westereen, 088 - 126 20 80. Mailen mag ook  
via fp-youngdynamics@rocfriesepoort.nl, dat kan  
de hele week!

------------------------------ Persbericht ------------------------------  

Voorjaarsmarkt 
in de Westereen

Wij van Young DYnamics hebben een geweldig 
idee, namelijk een voorjaars-markt organiseren in de 
Westereen. Wij zijn een groep eerstejaars van de 
opleiding marketing,  communicatie en 
evenementorganisatie van ROC Friese Poort. Dit 
project past perfect in onze opleiding. Wilt u ons 
helpen bij het realiseren van dit evenement? Mooi! 
Want wij hebben uw hulp nodig. Samen met uw 
inzet kunnen we er een prachtig evenement van 
maken in het centrum van De Westereen. Wij zijn 
een jonge enthousiaste groep die er alles aan  
zullen doen om de meest fantastische markt die 
de Westereen ooit heeft gezien te organiseren! 

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Thermo�t ondergoed

* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen

* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

Skoallestrjitte 1, De Westereen 
tel. nr. 0511 - 44 72 16 

of boek online via 

www.kapsalonshe.nl

Maak kennis in onze salon met de nieuwe kleuren 
van CØR Collor van O&M color. De nieuwe generatie 
in kleuren die Ammonia, PPD en Resorcinol vrij zijn. 
Een mooie schone kleur die zeer mild is voor de 
hoofdhuid en uw haar. Perfecte grijsdekking en 
wel 100 geweldig mooie kleuren.

Voor het vegen van de
schoorsteen door gediplomeerde  
schoorsteenveger
Vergeet niet uw kanaal jaarlijks te laten vegen. 
De bladeren vallen weer van de bomen, de 
kachels kunnen weer lekker branden. 

Periodiek onderhoud van uw schoorsteen is 
erg belangrijk; het voorkomt dat vuil en roet-
afzetting zich in het rookkanaal gaat ophopen. 
Daarom is het van belang dat uw schoorsteen 
minimaal één maal per jaar te laten vegen.

Wij hebben jaren ervaring in het schoorsteen-
vegen en zijn gediplomeerd , vegen bij voor-
eur van bovenaf omdat daar vaak de meeste 
aanslag zit. Met het vegen wordt het gehele 
schoorsteenkanaal gereinigd en wordt het roet 
n vuil uit de schoorsteen opgevangen en ver-
wijderd. M.R.S.-0udwoude staat voor kwaliteit 
en klantvriendelijkheid. 

Tevens uw adres voor reinigen van
mechanische ventilatie en ongedierte. 

U kunt ons bereiken op:
Kantoor: 0511-401027

Mobiel & Whatsapp: 0658908094
e-mail: info@mrs-oudwoude.nl

Vaste prijs schoorsteenvegen €40,-
Maak nu een afspraak dan maakt u tevens 

kans op een kuub gedroogd hout!
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Benefietavond LEOFEST 
31 maart in Badhús
‘Een overlijden in je familie of kennissenkring komt meestal onver-
wacht en laat diepe sporen na. Het verlies van een zeer goede vriend 
en maat heeft ons doen beseffen dat niet alleen wij hem missen maar 
een hele gemeenschap waar hij een graag geziene gast was’. Organi-
sator Froukje Venema van het Leofest, een benefietavond die op 31 
maart gehouden wordt ter nagedachtenis aan Leo van der Galiën, is 
ontroerd door de vele toezeggingen die gedaan zijn om deze avond een 
succes te laten worden.

Na het plotselinge overlijden van 
de Westereender Leo van der Ga-
liën, in de volksmond Leo Lippie 
genoemd, op 28 augustus volgde 
een uitvaardienst in het Badhús die 
diepe indruk heeft gemaakt bij de 
familie van der Galiën. Leo was zo-
als gezegd een ‘begrip’ in De Wes-
tereen en ‘verre omgeving’ en tevens 
huisfotograaf van het Badhús. 

Tijdens de uitvaartdienst die type-
rend voor Leo zijn levensstijl was, 
zijn honderden kennissen en vrien-
den langs gekomen die een laatste 
groet aan hem en vooral steun be-
tuigt hebben aan zijn familie. “Dat 
er zoveel mensen zijn geweest heeft 
ons bevestigd dat onze Leo speci-
aal was, dat hij niet alleen door ons 
maar door veel mensen gemist zal 
worden, aldus zus Annie van der 
Galiën.

Leo was van het type pluk de dag 
en doe niet te moeilijk over de toe-
komst. Wij zijn nu in de toekomst 
en willen graag een bijdrage leveren 
aan de familie door het plaatsen van 
een gedenksteen op zijn graf. Wij 
willen laten zien dat vrienden er 

ook nog zijn als er een van de groep 
uitvalt. De familie heeft al heel veel 
leed meegemaakt en ook nu, na het 
overlijden van Leo, worden ze op-
nieuw geconfronteerd met verlies bin-
nen hun gezin. 

Onder andere The Raw Comics, The 
Sketchers en My Old Suitcase tre-
den belangeloos op. Daarnaast zijn de 
Foodbrothers met verkoop van hot-
dogs aanwezig die het grootste deel 
van de omzet doneren.

Deze benefietavond is speciaal voor 
Leo, maar het idee om dit jaarlijks te-
rug te laten keren om een individueel 
persoon of groep mensen financieel 
te ondersteunen is iets waar wij over 
nadenken, want wat zou het mooi zijn 
om de herinnering aan Leo jaarlijks te 
vieren.     

Toen we dit initiatief opzetten kregen 
wij ontzettend veel positieve reacties. 
Wij hebben dit uiteraard eerst voor-
gelegd aan de familie en deze zijn zeer 
ontroerd, willen hier ook graag bij 
aanwezig zijn, zegt Froukje Venema. 

Kaarten via www.getickt.com 

Concert Old Ni-js in De Trije Doarpen

7 april komt de band Old Ni-js weer 
naar dorpshuis De Trije Doarpen in 
Kollumerzwaag. In Old Ni-js spe-
len Willem Terhorst (Wimken van 
Diene),  Ferdi Jolij (Frederik Punt-
droad) en Jan Kolkman (Ketsen Jan) 
van de Achterhoekse rockband Nor-
maal. De band wordt aangevuld met 
drummer Han Mali (Boh Foi Toch).
Bekende nummers van Normaal pas-
seren deze avond de revue, zoals Alie, 

Hendrik Haverkamp, Noar it café en 
Hekikkowokan. Een optreden van 
Old Ni-js is hier vrij uniek, want ze 
spelen maar een of twee keer per jaar 
in Friesland. Een lang gekoesterde 
wens van een verstokte Normaal-fan, 
de band Old Ni-js met oud leden van 
Normaal, komt opnieuw HØKEN in 
Kollumerzwaag.

Samen zijn ze goed voor 160 jaar er-

varing. Old Ni-js bestaat namelijk uit 
de generatie muzikanten die in de ja-
ren zeventig fungeerde als de uitvin-
ders van de nederpop. En de heren 
mogen dan intussen alles al hebben 
meegemaakt, de liefde voor de muziek 
leeft nog altijd volop. Voor de toe-
komst hebben ze volop ambities. Blitz 
Wending, Puddingh, de Heinoos, de 
Knasters, Boh Foi Toch en Normaal. 
Een tijdperk waarin volop werd geëx-
perimenteerd met muziek en profes-
sionele geluidsapparatuur eigenlijk 
nog niet eens bestond. Tot op de dag 
van vandaag zijn de heren echter nog 
altijd volop actief in diverse bands. In 
2004 begonnen ze samen Old Ni-js. 
Aanvankelijk vooral om de gaten in te 
vullen van de touragenda’s van de di-
verse bands, waarin ze op dat moment 
speelden. Ze kregen zulke enthousi-
aste reacties dat ze besloten om het 
wat structureler aan te pakken. Aan-
vankelijk opereerde Old Ni-js als trio, 
maar later kwam er versterking bij in 
de persoon van Gerard de Braconier, 
nu opgevolgd door Jan Kolkman. Het 
was een aanwinst. De muziek werd 
completer en er ontstond meer ruimte.

Hardcore meets Metal! 
@MyKingRocks 2018 first edition
In de TrijeDoarpen te Kollumerzwaag wordt zaterdag 24 maart vanaf 
20.30 uur voor de vierde keer MyKingRocks gehouden. Het is de organisa-
tie weer gelukt om een gevarieerd programma aan te bieden.

SevenSpiritsBurning met als thuisba-
sis Zoetermeer, zal met hun show een 
pittig staaltje Post-Hardcore neerzet-
ten. Vorig jaar brachten zij hun Brain 
Surgery EP uit. Verrasssend!!!!! Strak-
ke gitaarriffs, breakdowns en agres-
sieve screams worden afgewisseld met 
clean vocals en melodic parts. Verder 
staan de vijf heren bekend om hun 
onverwachte wendingen. Verwacht 
diepgang in de songteksten beladen 
met een boodschap. Maar verwacht 
vooral een bak energie!!!

Angelic Forces. In 2015 kwamen vier 
muzikanten uit Leeuwarden, Gro-
ningen en Dokkum voor het eerst bij 

elkaar om hun krachten te bundelen. 
De klik was zo goed dat Angelic For-
ces een feit was. Angelic Forces speelt 
stevige Heavy Metal met een flinke 
dosis “old skool”80’s invloeden. In 
2016 kwam hun eerste single Angelic 
Forces uit, die wereldwijd goed ont-
vangen werd. Na diverse optredens 
op verschillende festivals en podia in 
Nederland, maar ook in België, dook 
de band dit jaar wederom de studio in 
om hun debuut EP op te nemen. Dit 
jaar zal Angelic Forces wederom het 
podium @MyKingRocks bestormen, 
en hun EP officieël presenteren voor 
alle Metalheads!!!! 

J’Accuse is de Headliner deze avond. 
De uit Utrecht afkomstig vijfkoppige 
Hardcoreband, is opgericht in juni 
2012. Doel het spelen van razend-
snelle Hardcore-punk, met Passie 
en Eerlijkheid. De band heeft louter 
Hardcore veteranen als bandleden. 
Pas geleden hebben ze hun EP “Every 
Battle Leaves a Scar “ uitgebracht. 
Bij elkaar opgeteld hebben ze een 
paar honderd shows gespeeld in bin-
nen, maar ook buitenland. Hou je van 
een aggressief geluid, met bulderende 
drums, verrassende breakdowns, gie-
rende gitaren en zeker geen recht toe 
recht aan Hardcore: J’Accuse ...!!!

Kortom voor wie wel wat stevigs aan-
durft. BE THERE !!!

‘Lytse Teake’ fan ‘e Westereen

De bekende Friese cabaretier en ko-
miek Teake van der Meer is begonnen 
aan zijn afscheidstournee. Hij treedt 
dit jaar op in zalen waar hij veel en 
graag kwam, zo ook het dorpshuis De 
Trije Doarpen in Kollumerzwaag met 
het programma ‘Noch ien kear’. De 
mooiste hilarische typetjes en komi-
sche sketches uit zijn meer dan 50-ja-
rige loopbaan passeren nog eenmaal de 
revue. Van zijn optredens zijn meerdere 

platen en Cd’s uitgebracht. De laatste jaren trad ‘Lytse Teake fan ‘e Wes-
tereen’ vaak op met Griet Wiersma en goochelaar Minze Dijksma. Zijn af-
scheidstournee doet hij echter solo. 23 maart is hij om 20.00 uur in dorpshuis 
De Trije Doarpen in Kollumerzwaag

Expo ‘Wat foarôf gie’: eerbetoon aan voorouders
FEANWALDEN – De meeste Friezen stammen niet af van rijke boeren en de 
adel, maar van arme landarbeiders, vissers en schippers. Met de kunst-
expositie ‘Wat foarôf gie’ brengen fotograaf Linus Harms en beeldend 
kunstenaar Sjoukje Iedema een ode aan zwoegende generaties uit het 
verleden. De tentoonstelling is t/m 22 april te zien in de Schierstins te Fe-
anwâlden. Zij maakt deel uit van het LF2018-programma. Zie ook www.
kunstiedema.nl., www.linusharms.nl en www.schierstins.nl.

Honderd jaar geleden woonden er 
in Friesland nog mensen in plag-
genhutten. Houten spitketen in de 
vorm van een wâldhúske waren de 
opvolgers en in de jaren ’50 woonden 
er in de Friese Wouden nog men-
sen in verbouwde kippenhokken. 
De bewoners van deze armetierige 
woninkjes waren talrijk en de kost-
winners maakte lange werkdagen en 
hadden vaak geen vast werk. Slik- en 
turfwerkers, landarbeiders en vis-
sers, voor een groot deel waren ze de 
voorouders van de huidige Friezen. 
Dat geldt ook voor Sjoukje Iedema, 

van wie haar pake uit Wânswert af-
komstig was.  Iedema verwerkte het 
barre leven van vroeger in gemengde 
kunstwerken. Met verf, soms een 
deel van een jutezak en teksten 
beeldt ze het leven van arme gene-
raties voor ons uit. De oppervlakte 
van een plaggenhut, woorden als jok 
en blabbeskep zijn terug te vinden 
in haar kunstwerken. Zelf is Sjoukje 
Iedema geboren in Tzum (1962). 
Ze volgde de kunstopleiding aan de 
Vredeman de Vriesacademie. Linus 
Harms’ (Vlaardingen, 1957) Friese 
moeder maakte ook deel uit van de 

arbeidersklasse: na de lagere school 
werd ze dienstbode. Harms heeft 
net als Sjoukje Iedema zijn atelier in 
Leeuwarden.
 
De fotograaf bracht met zijn foto’s 
het thema ‘Wat foarôf gie’ naar 
deze tijd. Zijn afbeeldingen zijn 
sereen van karakter, met veel grijs-
tinten: de rug van een vermagerde 
koe, een eenzame telegraafpaal zijn 
enkele onderwerpen van zijn on-
derdeel. Harms volgde de opleiding 
Vakfotografie aan de Fotovakschool 
in Apeldoorn en deed later nog 
andere opleidingen, zoals ‘Digi-
taal Vormgeven & Nieuwe Media’.  
Voor de bijbehorende publicatie 
schreef dichter Elmar Kuiper het 
verhaal Wer Bliuwst. Info: info@
schierstins.nl, tel.: 0511-472937.

Folklore festival: wijn zee en 
tranen
Na het sfeervolle festival van vorig jaar nodigen wij u ook dit jaar uit voor 
‘Wijn - Zee en Tranen’ op zondagmiddag 18 maart in It Maskelyn te Hur-
degaryp. Aanvang 14.30 uur. Als Wijn zo klinken de sprankelende polka’s 
en walsen van het Egerländer blaasorkest de ‘Oldehovekapel’. Het shanty-
koor ‘Aan lager wal’ vertegenwoordigt met stoere zeemansliederen de Zee. 
Onze Tranen - ook van vreugde - plengen we met lieve levensliederen van 
het smartlappenkoor ‘Tussen wal en schip’. Vorig jaar na een geweldige mid-
dag was de conclusie: “Dat doen we in 2018 weer!”. Toegangskaarten bij de 
Primera in Hurdegaryp. 

VERKIEZINGEN 21 MAART
U STEMT TOCH OOK?
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IN- EN VERKOOP  |  ONDERHOUD  |  REPARATIE
AIRCO SERVICE  |  DIAGNOSE APP.  |  APK

Fietsen, fi etsonderdelen 
en accessoires!!!

Tweedehands brommers- 
en onderdelen!!!

Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide 
tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

Molenweg 27, Damwoude
T: 0511 423688, www.dokkumerwalden.nl

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl

AUTOBANDENCENTRUMAUTOBANDENCENTRUMAUTOBANDENCENTRUM

PLUTOWEG 6, LEEUWARDEN
AUTOBANDENCENTRUM.COM

TEL. 058-2883975

BANDEN
VELGEN
UITLIJNEN

Hoofdlocatie	‘de	Vesteynde’	
Sportlaan	10	
9271	VN		de	Westereen	

Locatie	Buitenpost	
Schepperstraat	2a	
9285	PK		Buitenpost		

Locatie	Kollum	
Willem	Lodewijkstraat	47	
9291	MZ		Kollum	

T	:	0511	447337	
E	:	info@devesteynde.nl	

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Hoofdlocatie	‘De	Vesteynde’	
Sportloane	10	
9271	VN		De	Westereen	

Locatie	Buitenpost	
Kuipersweg	74C	
9285	SW		Buitenpost	

Locatie	Harkema	
Splitting	3	
9281	KJ		Harkema	

Meer	info	via: 
www.devesteynde.nl	

0511	447337	

	
Uw	therapiecentrum	voor:	

Redcord	therapie	
	

! Manuele	therapie
! Podologie
! Sportfysiotherapie
! Fysiofitness
! Zwangerfit
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TE KOOP

GEEN VERKOOP,

GEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S

PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

EN VEEL MEER...

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

DE SLEUTEL TOT SUCCES!
Vanaf 20 februari 2018 start De Flexibele Makelaar met een unieke 

sleutelactie. Tientallen sleutels zijn verstopt in de omgeving van 

Surhuisterveen, De Westereen en Grootegast, die garant staan voor 

een leuke prijs.

 

Tot 31 juni 2018 krijgt u de kans om in de dorpen te zoeken naar de 

verstopte sleutels. Wanneer u de gelukkige vinder bent kunt u de 

sleutel inleveren bij onze vestiging Surhuisterveen of Grootegast, 

waar u te horen krijgt welke prijs u in ontvangst mag nemen. 

 

Via Facebook en Instagram worden er regelmatig ‘tips & tricks’ 

gegeven die u  kunnen leiden naar de grotere prijzen. 

Houdt onze Facebook en Instagram dus goed in de gaten, wie weet 

is daar de ‘sleutel’ tot succes te vinden..!

VELE PRIJzEN WAARONDER:
      Geheel verzorgd weekend weg naar Ameland voor 2 personen 

      Mydlink Smart Home Security kit

      Geheel verzorgde BBQ of Gourmet voor 8 personen (4x)

      Smartwares FSS-15 brandveiligheidsset (5x)

WWW.FLEXIBELE-MAKELAAR.NL
Bezoek ons kantoor in Surhuisterveen, Jan Binneslaan 2a
of onze vestiging in Grootegast, Hoofdstraat 116

FACEBOOK.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR

INSTAGRAM.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR
TEL. 0512 - 36 91 22


