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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

Ineke Postma heeft a passion for fashion
Tekst: Nynke van der Zee  |  Foto’s: Fotografie Jaap de Boer

Bij Ineke Postma (41) uit De Westereen stroomt mode door het bloed. Als 
klein meisje al is ze gefascineerd door alles wat met kleding te maken 
heeft. Geen etalageruit waar ze zonder nieuwsgierige blik langs kan 
lopen. “Moade wie myn alles.” En nog altijd, want inmiddels staat Ineke 
aan het roer van drie kledingzaken die met trots haar naam dragen: INUZ 
Attitude for Women.

Ze ziet er uit om door een ringetje te 
halen. Ineke Postma is het perfecte 
uithangbord voor haar kledingwinkel. 
Stijlvol, elegant en een tikkeltje stoer. 
Niet voor niets koos ze voor de bijpas-
sende naam ‘Attitude for Women’. “Ik 
hâld fan krekt wat oars as oars”, lacht 
ze. “Bij ons in de winkel vind je ei-
gentijdse merken, die lang niet iedere 
winkel heeft. Dat is mijn uitdaging; 
een collectie in huis halen waarmee 
we ons onderscheiden van de rest.” 

Modern, strak en sfeervol
En met succes, want na 2005 waarin 
de allereerste INUZ-vestiging in Fra-
neker haar deuren opende, volgde in 
2011 een winkel in Joure. En sinds 
2015 heeft ook Surhuisterveen haar 
eigen INUZ. “Iedere winkel heeft de-
zelfde collectie in huis, maar geen ves-
tiging is hetzelfde”, vertelt de ambiti-
euze onderneemster. “Mijn man Jacob 
doet de inrichting van iedere vestiging 
en zorgt voor de stoere uitstraling. Hij 
weet precies wat bij me past: modern, 
strak, maar toch sfeervol.”

De nieuwste telg in de INUZ-familie 
aan de Kolk 30 in Surhuisterveen 
straalt exact uit wat Ineke bedoelt. 
Stoere elementen worden afgewisseld 
met verrassende chique details. De 
twee leren loungestoelen bij de koffie-
machine nodigen uit om even heerlijk 
neer te ploffen. Je voelt je er meteen 
thuis. “Shoppen is meer dan pashokje 
in, pashokje uit. We nemen rustig de 
tijd voor de dames die bij ons komen 
winkelen. Eerst even een kop koffie 
of thee en bijpraten. En daarna gaan 
we samen op zoek naar een passende 
outfit.”

“Shoppen is meer dan pas-
hokje in, pashokje uit”

Modeshow in Kolkzicht
Wie bij INUZ binnenstapt, komt in 
veel gevallen namelijk niet met één 
enkele broek of shirt de winkel weer 
uit, maar met een compleet setje. “Dat 
is vanaf het begin het concept waar-
mee we ons onderscheiden”, legt Ineke 
uit. “Wij helpen je om een totale out-
fit samen te stellen. Natuurlijk, wan-
neer je alleen een broek nodig hebt, 
is dat prima. Maar we denken graag 
met je mee over wat daar bij past. Een 
stoere sweater of juist een netjes jasje. 
We hebben alles in huis om samen de 
perfecte outfit te creëren.”

Die all-in werkwijze werpt z’n vruch-
ten af, want alle drie de INUZ-
vestigingen kennen inmiddels een 
groot bestand met trouwe klanten. 

Regelmatig organiseert Ineke leuke 
activiteiten voor haar dames. “Sinds 
de start in 2005 houden we ieder jaar 
een modeshow”, geeft ze als voor-
beeld. Op een heuse catwalk presen-
teren maar liefst twintig modellen de 
nieuwste collecties, compleet voorzien 
van hair and make-up. “Het perfecte 
moment om onder het genot van een 
hapje en een drankje te ontdekken of 
er iets voor jou tussen zit. Op woens-
dagavond 7 maart organiseren we in 
Kolkzicht een modeshow, dus wie be-
nieuwd is, is van harte welkom.”

“7 maart organiseren we in 
Kolkzicht een modeshow, 
dus wie benieuwd is, is van 
harte welkom”

Online webshop
Met modeshows en leuke acties weet 
Ineke veel klanten naar de winkel te 
krijgen. Toch merkt ze dat er steeds 

meer dames online op zoek gaan naar 
haar kleding. “De volgende stap is een 
eigen webshop”, knikt ze. “We zijn in-
middels druk bezig met een centraal 
magazijn, zodat we vanuit één punt 
gemakkelijk en snel onze producten 
kunnen versturen. Dit is echter nog 
een hele puzzel, maar daardoor des te 
leuker”, grijnst ze.
Die uitdagende glimlach kenmerkt de 
wijze waarop Ineke onderneemt: vol 
vertrouwen en met een gezonde por-
tie durf. “Als klein meisje al droomde 
ik van mijn eigen winkel. Die wens is 
uitgekomen, maar daarmee ben ik er 
nog niet. Om bij te blijven, moet je 
continu innoveren en nieuwe dingen 
bedenken. Zo steken we onze vesti-
gingen regelmatig in een nieuw jasje, 
zodat alles fris en van deze tijd is.” 

Stille kracht
De winkelketen draagt de naam van 
Ineke, maar stille kracht achter de 

schermen is haar man Jacob. “Hij ver-
zorg de webshop, interieurbouw, maar 
ook de administratie”, knikt ze trots. 
“Dat deed hij jarenlang naast zijn ei-
gen baan, maar sinds kort zitten we 
samen in het bedrijf. Met z’n tweeën 
hebben we INUZ opgebouwd tot wat 
het nu is. Daarbij vullen we elkaar 
perfect aan, want ik moet bekennen 
dat ik het contact met de klant het al-
lerliefst doe. Daar haal ik iedere dag 
mijn energie uit.”

Benieuwd naar de nieuwe 
collecties?
De nieuwe collecties van bekende 
merken als Moscow, Object en Stu-
dio Anneloes zijn binnen. Kom langs 
in onze winkel aan De Kolk 30 in 
Surhuisterveen of neem alvast online 
een kijkje op www.inuz.nl of www.
facebook.com/Inuz-Attitude-for-
Women-318776398149353/
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Uitgemolken
Wat ze daar in Friesland kunnen, 
kunnen wij hier in Den Haag ook. Dat 
hebben ze begin februari vast gedacht 
toen bekend werd dat honderden boze 
boeren uit Groningen onderweg waren 
naar het Malieveld om te demonstreren. 
Dat zorgt natuurlijk voor verkeershinder 
en dus werden de demonstranten 
tegengehouden. Uiteindelijk mochten ze 
hun verhaal dan toch doen bij ministers 
Wiebes en Schouten. En ze waren boos. 
Heel boos. Wanneer je hoort hoe er 
daar in Groningen met mensen wordt 
omgegaan als het gaat om de afhandeling 
van aardbevingsschade als gevolg van de 
gaswinning, dan gaat je haar rechtovereind 
staan. Verantwoordelijke partijen als 
de NAM, Shell, Exxon en de overheid; 
niemand neemt de verantwoordelijkheid. 
Ja, nee, de schade wordt betaald. Maar 
door wie? Vingers wijzen alle kanten op 
behalve naar zichzelf. Het is schandalig 
hoe wij met Groningen en haar inwoners 

omgaan. Wij allemaal. Want wanneer 
bekend wordt dat het overstappen van 
een huis mét gas naar een huis zónder 
gas ons 18.000 euro kost, dan hebben we 
ineens een stuk minder medelijden met 
Groningen. Want 18.000 euro, dat hebben 
we niet op de plank liggen. En bovendien 
weten we honderd leukere dingen die 
we ermee zouden kunnen doen. Dus 
jammer Groningen, dan toch maar verder 
met gas. Natuurlijk, die emotionele 
verhalen van inwoners uit Groningen 
raken ons wel. Dat ze niet meer in hun 
slaapkamer durven te slapen omdat de 
boel op instorten staat. Dat ze in een 
caravan op het eigen erf bivakkeren, naast 
een huis dat gestut wordt door tientallen 
balken. Dat ze iedere dag het gevecht 
aangaan met de multinationals die hen 
dit aandoen. Hartverscheurend. Floep. 
En dan doen we de tv weer uit en gaan 
verder met ons eigen leven. Wij allemaal. 
Ik ook. Wat dat betreft hebben we hier in 
Nederland meer medelijden met dieren 
dan met mensen. Afgelopen week kwam 
ik een bericht tegen over koe Hermien. 

Ze ontsnapte een paar weken geleden 
toen ze naar het slachthuis gebracht zou 
worden. Sinds die tijd leeft Hermien 
in de bossen bij Lettele, een dorp in 
de gemeente Deventer. Een veearts en 
een jager probeerden haar te vangen, 
zonder succes. Het leverde Hermien een 
heldenstatus op. Het werd zelfs zo erg, 
dat de Partij voor de Dieren startte met 
een inzamelingsactie om Hermien te 
redden van de slacht. In slechts een week 
tijd leverde die actie maar liefst 48.000 
euro op. Bijna een halve ton voor een koe. 
Met het geld kan Hermien straks naar 
een koeienrusthuis. Maar pas wanneer 
ze daar zelf klaar voor is. “Hermien 
is nu nog erg gestrest”, vertelde Ester 
Ouwehand van de Partij voor de Dieren. 
“Voorlopig krijgt ze nog rust en over een 
aantal weken zal ze worden gevangen met 
behulp van andere koeien.” Vol verbazing 
las ik het bericht. Kennelijk leven we in 
Nederland meer mee met een gestreste 
koe dan met Groningers die vol stress 
zitten door alle bevingen en hetgeen hen 
aangedaan wordt. Een zielige koe levert 

in een week tijd 48.000 euro op. Een boze 
boer in Den Haag geen cent. Sterker nog: 
er is geen kip die ook maar op het idee 
komt om een crowdfundingsactie op te 
zetten voor gedupeerde Groningers. Voor 
mensen. In Groningen zijn we er bij lange 
na niet met 48.000 euro voor al die schade. 
Dat snap ik ook wel. Daarvoor moet het 
honderd-, misschien wel duizendvoudige 
komen. Maar wat mij steekt, is dat we ons 
wel zorgen maken en de portemonnee 
trekken voor een koe, maar niet voor onze 
buren. Scheef, want we hebben al die 
Groningers de afgelopen vijftig jaar meer 
uitgemolken dan Hermien.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Een lange, luie tv-avond. De hele wereld 
komt op mij af. Eerst het journaal, 
waaraan ik weinig vreugde beleef. 
Daarna komen een aantal programma’s, 
die mij ook weinig zeggen. Plotseling hoor 
ik de aankondiging, dat ik nu eindelijk 
kan vernemen wat onze medici verdienen. 
Het valt mij eigenlijk over het algemeen 
wel mee. Wel constateer ik dat hoe lager 
je staat, des te minder je verdient, maar 
ook dat ze het met zijn allen moeten 
doen. De mond vol, letterlijk dus, over 
slechte hygiëne, ik denk begint dat niet 
onderaan bij de laagst betaalden. Even 
later hoor ik bedragen van bijna 200.00 
euro als jaarinkomen. Een groot en goed 
excuus is, dat daar dan ook zo’n twaalf 
jaar voor gestudeerd is. In eerste instantie 
vind ik dat echt doorzetters en ik ben ook 
van mening, dat deze mensen best iets 
meer mogen verdienen dan bijvoorbeeld de 
wegwerkers en het personeel van de trein/
bus, die ervoor zorgen dat ze op tijd, veilig 
en wel op hun universiteit aankomen. 
Personeel dat hooguit 30.000 euro 
verdient. Zij beginnen dus twaalf jaar 
later en halen binnen drie, maar in mijn 
visie niet zelden twee jaar, deze ‘schade 
in’. Op hun veertigste kunnen ze nog zo’n 
dertig jaar doorgaan met grootverdieners 
te zijn. Ze hoeven absoluut niet bang te 
zijn, dat ze geen patiënten krijgen. Niet 
alleen de wegwerkers en medewerkers 
van het openbaar vervoer, maar ook hun 
lager geschoolde medewerkers, die toch het 
zware en minder leuke werk met een lach 
dagelijks verrichten. 
Over verhoudingen gesproken, eigenlijk 
vind ik het jammer dat het zo gaat. Ik besef 
ook wel dat ze vaak recht op meer hebben, 
maar ik vind het soms echt doorslaan. 
Mijn luie tv-avond laat mij achter 
met vragen. Ik heb het vroeger verkeerd 
aangepakt. Zij hebben doorgezet en ik ben 
blijven hangen.

Jefanka

COLUMN

Film Karka is veel meer dan  
een mooi avontuurlijk verhaal
Tekst: Johannes van Kammen  |  Foto’s Stoer in foto

WESTERGEEST – Een prachtig regionaal initiatief met de belofte van een 
meer dan regionale uitstraling. Dit is zonder meer van toepassing op de 
film Karka, een uniek filmproject in het noordoosten van Friesland. De 
initiatiefnemer van deze film over de middeleeuwen, waarin natuurlijk 
de nodige zwaardvechtscènes zijn te zien, is voorganger Jouke Droogsma 
uit Westergeest. Hij is scriptschrijver, producer, regisseur en verzorgd 
tevens de filmmuziek. 

Karka is veel meer dan een mooi 
avontuurlijk verhaal. Natuurlijk is er 
avontuur en spanning en uiteraard lijkt 
het uiteindelijk ook goed te komen, 
alhoewel dat toch nog open blijft. Het 
bijzondere van deze film zijn de vele 
archetypische en spirituele duidingen in 
het verhaal.

Jouke Droogsma: ‘De hoofdpersoon 
is Elbrig (Olga Mastenbroek uit 
Burgum), die moet vluchten vanwege 
het gevaar voor moord en doodslag. Zij 
heeft een groep vrouwen om zich heen 
verzameld, die allemaal om de een of 
andere reden niet meer welkom zijn in 
hun oorspronkelijke sociale omgeving. 
Het laat zich raden wat voor problemen 
dit allemaal met zich mee brengt. 
Zeker wanneer de zomer voorbij is en 
de winter zich aandient, worden de 
problemen zeer groot. Maar er is een 
uitweg……….Karka.’

Nadat het verhaal uitgewerkt was 
ontstond er een script en begonnen in 
het late voorjaar van 2017 de opnames. 
‘We begonnen in de zomertijd en 
eindigden in de herfst met regen en 

kou. Er werden overal in de regio van 
noordoost Friesland opnames gemaakt, 
zoals in de bossen rond Burgum, het 
Lauwersmeergebied, de Kloosterkapel 
in Sybrandahûs, het kerkmuseum 
van Jannum, in een boomgaard onder 
Dokkum en ook in de bossen van 
Veenklooster. We mochten gelukkig 
overal waar we wilden filmen en je 
merkte daarnaast ook het enthousiasme 
van de vrijwilligers. Er is gewerkt met 
vrijwilligers, waardoor het een no-
budget film is geworden, tot nu toe 
heeft de film geen geld gekost. Wel is 
het een professioneel geheel geworden. 
Niet alleen mensen, ook dieren doen 
mee, scènes met paarden op prachtige 
locaties en de hond Murk, die als een 
soort van rode draad door de film loopt.’ 

Droogsma: ‘In een film over de 
middeleeuwen zitten natuurlijk de 
nodige zwaardvechtscènes en is er 
passende kleding en andere atributen. 
In vele gevallen wint de hoofdpersoon 
na een gigantisch spannende 
avonturenreeks en het eindigt vaak 
met een bruiloft waarbij de held 
met de mooiste jonkvrouw in het 

huwelijksbootje stapt. Er is sprake van 
rituelen en is er zelfs een nieuw, nooit 
eerder gebruikt ritueel ingebracht in 
deze film. Al vanaf het begin is er sprake 
van een reis. Het beeld van een reis is 
een eeuwenoud gegeven, dat te maken 
heeft met het menselijk leven en op die 
reis door het menselijk leven kom je heel 
wat tegen. In de film zie je enerzijds 
de warmte en de veiligheid van je 
omgeving, maar die omgeving kan zich 
ook keihard tegen je keren en dan moet 
je je zien te redden. Is er dan ergens 
een plek, een vrijplaats, ben je dan echt 
veilig? Op reis met je kind, met je zus, 
met je verleden, op de vlucht om weg te 
komen en op reis waar naartoe? Brood 
en wijn worden gedeeld. Maar kun je 
overleven, wanneer alles en iedereen je 
niet meer moet, waar kun je terecht? Is 
het de waarzegster die jouw lot bepaald 
of is er meer? Is het de mythische jonge 
ridder, die het licht deelt met anderen en 
met je op weg gaat naar Karka?’

In de film zit eigenlijk een duidelijke 
boodschap. ‘Als mens ben je constant 
onderweg. Je maakt een reis door 
het leven. Ik heb veel muziek en ook 
verhalen geschreven. Met de jeugd 
van de kerk hebben we in een eerder 
stadium reeds twee films opgenomen. 
Ik kreeg mijn indrukken voor deze 
film tijdens een bijeenkomst van Re-
Acmand, mensen die zich geheel in de 
stijl van de middeleeuwen verkleden. Na 
intensievere contacten rijpte het verhaal 

in mijn hoofd en zette ik het op papier. 
Ik besefte, dat het creëren van dit niet 
zonder medewerking kon. Je hebt elkaar 
nodig om iets te realiseren. We zijn 
onderdeel van een groter geheel, maar 
je ziet steeds meer mensen op zichzelf 
staan. 
De maatschappij wordt niet alleen 
meer individualistisch, maar mensen 
worden ook steeds vaker buitengesloten. 
Voelen zich alleen, buitenstanders 
in de maatschappij. Dit komt mede, 
doordat er te weinig idealisten zijn die 
iets organiseren. Je hebt vrijwilligers 
nodig en die komen er ook steeds 
minder. Mensen moeten twee jaar 
langer werken, juist vanaf 65 jaar waren 
er nog vrijwilligers. Jongeren tussen de 
13-20 voelen zich niet meer thuis in 
de maatschappij. We moeten ze niet 
veroordelen, maar proberen ze ergens 
bij te betrekken. Het is een moeilijke 
leeftijdsfase, maar als je het opgeeft 
ben je verloren. Mijn boodschap is, dat 
we als maatschappij betrokken moeten 
blijven bij elkaar, niet elkaar loslaten, 
maar proberen er te zijn voor een ander, 
ook voor de mensen die zich verlaten 
voelen.’
De film, die op 9 februari jl. in het 
Filmhuis in Leeuwarden in première 
ging, is op 18 februari in Augustinusga 
in het kerkgebouw te bewonderen. 
Voor organisaties, die de film tijdens 
middagen of avonden willen draaien, 
is de film gratis te verkrijgen bij Jouke 
Droogsma in Westergeest.
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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

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



FEBRUARI 2018 |  de Westereender |  5

 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

Hans van Dijk: dammen is een prachtsport
Tekst: Johannes van Kammen

FEANWÂLDEN – Het laatste weekend van januari werd voor de 14e keer 
het Hepie Koelstra Rapiddamtoernooi georganiseerd en tevens het Fries 
Kampioenschap Rapiddammen 2018. De tijden dat er wachtlijsten waren 
voor deelnemers aan dit toernooi, onder auspiciën van DCT (damclub 
Twijzelerheide), lijken voorgoed verleden tijd. Hans van Dijk ziet dit met 
lede ogen gebeuren. Hij is zelf een betrokken en nog steeds ambitieus 
dammer, die zich heeft opgewerkt tot Huizum 1. 

DCT stond en staat nog steeds in 
Nederland enorm goed aangeschreven, 
wellicht dat daarom wereldkampioen 
A. Schwarzman en zijn grootste 
concurrent Jean Marc Ndjofang ook 
present waren tijdens dit toernooi. 
De herinnering aan toptijden in de 
damwereld vierden hoogtij.

‘Helaas het is een aflopende zaak wat 
dammen betreft. Ik was onlangs nog 
in Woudsend bij een toernooi, dat 
tijdens de hoogtijdagen meer dan 
honderd deelnemers trok, nu waren 
het er 16. Ook wat betreft DCT 
is er een dalende tendens, er zijn 
hooguit nog zo’n tien leden. Er is te 
veel concurrentie wat betreft andere 
sporten en activiteiten, vanuit de jeugd 
is er totaal geen aanwas. We proberen 
het nog wel, ook via de scholen, 
maar je moet denk ik ook realistisch 
zijn. Toch is dammen een prachtig 
en interessant spel, waarin heel veel 
mogelijkheden schuilen. 

Je moet combinaties en posities in 
gedachten hebben, verdacht zijn op 
verrassende zetten, maar zelf ook 
kunnen verrassen. Je kunt zowel 

aanvallend als verdedigend spelen, 
mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar 
de aanval. Vooral het vooruit kunnen 
denken is een belangrijke factor. 
Soms speel ik thuis partijen na of ga 
problemen oplossen, die je op internet 
kunt vinden. Ik zit nu in Huizum 1, 
eigenlijk nog een maatje te groot voor 
mij, maar ik leer daar weer enorm 
veel van. Gewoon genieten, dat moet 
eigenlijk ook wel, want je bent vooral 
tijdens uitwedstrijden een complete 
zaterdag kwijt. We zijn vaak zo’n 
twaalf uur onderweg.’

‘De tijden dat je daarnaast nog mee 
kon spelen in een clubcompetitie zijn 
achterhaald. Ik kan sowieso niet ‘s 
avonds tot na één uur spelen, omdat ik 
er vroeg uit moet, maar meer mensen 
willen dat ook niet,’ aldus Hans van 
Dijk, die absoluut niet voldoet aan het 
stoffige imago wat nu eenmaal rond de 
denksporten kleeft. Een levenslustige 
man, die praat met handen en voeten, 
een onrustige indruk maakt, maar 
achter het dambord zich thuis voelt 
en plotseling een en al rust uitstraalt. 
De damsport kent ook steeds meer 
variaties, wellicht om de sport een 

tweede leven te geven. Te denken valt 
daarbij aan Rapiddammen, waarbij de 
tijd voor een partij enorm is ingekort. 

Daarnaast is er nog het Fries 
Dammen en het Frysk. Twee 
variëteiten waarvoor ook Hans 

van Dijk belangstelling heeft. Zo 
stond hij eind december als een 
van de nieuwe deelnemers op 
papier tijdens het derde toernooi 
bij het Nederlands Kampioenschap 
FRYSK! georganiseerd door de 
Stifting WFD. 

FRYSK! is Fries Dammen met 
slechts vijf schijven per speler. De 
variant is ontwikkeld om andere 
denksporters en beginnende spelers 
een aantrekkelijke spelvorm te 
bieden, die de sterke kanten van 
het Fries Dammen behoudt (op 
het scherpst van de snede, smalle 
remisemarge, grote complexiteit) en 
tegelijk de mogelijkheid biedt zonder 
openingstheorie en ingewikkelde 
slagzetten te spelen.  Eén van de 
nieuwe deelnemers was dus Hans 
van Dijk, uit Feanwâlden, die in zijn 
debuutjaar in de achterhoede eindigde.

Het Wereldkampioenschap Fries 
Dammen staat gepland voor augustus 
2018. Drie kwalificatiewedstrijden 
zijn al gehouden (Europees, Tsjechisch 
en Italiaans kampioenschap), 2 grote 
kwalificatietoernooien zitten er 
aan te komen: Fryslân Open 2018, 
begin maart in Franeker en het NK 
internationaal en Fries dammen in 
Harlingen, van 3 tot en met 13 april. 

Ook hier wil Hans van Dijk zich 
graag voor kwalificeren. Hans van 
Dijk, een van de laatste ambassadeurs 
van de damsport in deze regio. Met 
een stem vol emotie wil hij toch nog 
even kwijt, dat het “In Memoriam” 
tijdens het tournooi voor de veel te 
jong overleden DCT-voorzitter Leo 
van der Galiën, indrukwekkend was. 

Hans van Dijk: Dammen is een prachtsport 
(Eigen foto).

Stemkunstenaar Greetje Bijma vol passie
Door: Johannes van Kammen

Greetje Bijma, geboren op 22 april 1956 in Stiens en getogen in 
Westergeest is haar geboortegrond, ondanks haar mondiale successen, 
nog niet vergeten. Greetje Bijma is meer, veel meer dan een zangeres, zij 
is een stemkunstenaar die haar stem rechtstreeks vanuit haar hart laat 
klinken. Een lied is voor haar een totaal andere beleving, zij heeft haar 
stem verheven tot kunst. Opvallend daarbij is, dat ze volledig autodidact 
is en geen noot kan lezen. Greetje Bijma, is een opvallende en fleurige 
verschijning, die spreekt vanuit het hart en haar passie voor het leven.

Voor een stemkunstenaar is deze regio 
te klein, mede daardoor heeft Greetje 
Bijma ervoor gekozen om haar 
gezichtsveld te vergroten. Inmiddels 
is ze uitgegroeid tot een vocalist 
van wereldfaam, die in landen als 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk 
en Amerika als een ster wordt 
beschouwd. De vermaarde krant “New 
York Times” schreef in een recensie: 
“….she is among the world’s most 
marvelous singers”, (adembenemende 
theaterpersoonlijkheid).  Woorden die 
veelzeggend zijn voor de capaciteiten 
van deze theaterpersoonlijkheid.

Als Greetje haar stem gebruikt en 
volledig opgaat in waarmee ze bezig 
is, gebeurt er ook daadwerkelijk iets. 
Met haar hele lichaam, armgebaren 
en expressieve gezichtsuitdrukkingen 
ondersteunt ze de stem, die uit haar 
ziel komt en diep doordringt bij haar 
luisteraars. Eigenlijk is er geen goed 
Nederlands woord, om de zang van 
Greetje te omschrijven. Ze is een 
zangeres met een stijl die niet in één 
woord te vatten is. Van jazz en blues tot 
improvisatie en klassiek, Greetje heeft 
het allemaal in haar repertoire. Met 

haar soepele stem en haar theatrale 
kwaliteiten bekoort ze een publiek in 
binnen- en buitenland. In 1990 werd 
ze als eerste vrouw bekroond met de 
zeer hoog aangeschreven Boy Edgar 
Prijs.  In 1991 ontving ze ook de 
Duke of Duketown Award en kon de 
muziekwereld niet meer om haar heen. 
Wel is zeker dat je er intens van kunt 
genieten, of er totaal niets mee hebt. 
Een middenweg bestaat er eigenlijk 
niet, net zoals die middenweg voor 
Bijma niet bestaat, ze gaat er volledig 
voor. 
  
Greetje Bijma, het meisje dat in 
Westergeest en Kollum al aandacht 
trok met haar stem en gedrag, is 
sinds begin jaren tachtig actief als 
improviserend zangeres. Ze trok met 
haar soepele stem en haar vocale 
kwaliteiten al gauw de aandacht, ook 
buiten het circuit van de jazzpodia.  
In 1993 daagde de organisatie van 
“Antwerpen Culturele Hoofdstad” 
haar uit tot het maken van een solo-
programma voor kinderen. Rond deze 
tijd begon ze ook met optredens door 
het hele land, waarbij ze zocht naar 
diverse locaties als musea, concertzalen 

en kerken voor haar solo-optreden. 
Deze locaties stelden haar in staat om 
te ontdekken, hoe de akoestiek van een 
ruimte zo goed mogelijk kon worden 
bespeeld. Bij speciale gelegenheden 
maakt de zoon van Greetje, Doeke 
Bekius, als gitarist ook deel uit van het 
gezelschap. Daarnaast geeft Greetje 
tegenwoordig ook workshops op 
conservatoria en aan koren, waarin ze 
zich met name focust op improvisatie, 
klank en de kracht van de stem in 
plaats van op muziektheorie. 

Na veel te hebben rondgezworven 
door het land, vestigden Greetje Bijma 
en haar echtgenoot Willem Bekius 
zich in De Wijk. Helaas overleed 
Willem enige jaren geleden. ‘Ik heb 
mij de laatste jaren vooral toegelegd 

op Nederland en heb het buitenland 
enigszins links laten liggen. Dit vooral 
ook omdat ik moeder ben van twee 
kinderen. Nu de kinderen groter 
worden en zelfstandig een weg in het 
leven zoeken, heb ik weer meer tijd 
om mij op het buitenland te richten. 
Er zijn weer een aantal projecten 
opgestart, ik ga weer naar het 
buitenland. Het is toch prachtig dat 
je stem je overal brengt, mijn stem is 
het instrument dat ik altijd bij mij heb. 
Daar moet ik natuurlijk zuinig op zijn. 
Dat ik van nature een nuchtere Fries 
ben, die met beide voeten op de grond 
blijft, heeft meer voor- dan nadelen. 
Ik geniet echt van de vrijheid die ik 
heb, ik hoef niet alles aan te nemen. Ik 
overweeg altijd wat ik wel of niet wil 
doen. Ik moet er een goed gevoel bij 
hebben, daarvoor moet ik ook eerlijk 
tegen mij zelf zijn.’

Greetje Bijma is een vrouw die 
vooral uitgaat van haar gevoel. Ze 
heeft gevoel ontwikkeld voor de 
niet tastbare aspecten in het leven. 
‘Als je er ontvankelijk voor bent kun 
je het bloedvergieten op sommige 
plaatsen of in kerken voelen. Ik moet 
daar dan een balans in vinden, om 
mijn gevoel perfect weer te kunnen 
geven. Je moet niet altijd de strijd aan 
willen gaan, je kunt ook door andere 
vormen van uitingen daar gevoel en 
gestalte aangeven. Ik probeer altijd 
alles te geven, het beste uit mij zelf 
te halen. Soms is dat verdriet, maar 
soms ook vreugde. Ik heb mijzelf in 
de afgelopen jaren veel beter leren 
kennen, dit komt mede door mijn 

reizen. Ik heb kennis mogen maken 
met stammen en mensen, die hun 
stem op dezelfde wijze gebruiken. Dat 
gaf een gevoel van verbondenheid, je 
begrijpt elkaar, je voelt de stemmen 
door je lijf gaan, een siddering van 
herkenning en begrip. Noem het 
voor het gemak maar “lotgenoten”, 
maar het zit vele malen dieper, het zit 
in mijn ziel,’ besluit Greetje Bijma, 
die in april in het Fries Museum te 
beluisteren is. Wel wil ze nog even 
kwijt dat ze het jammer vindt, dat ze 
tijdens CH2018 niet vaker in haar 
“heitelân” te beluisteren zal zijn.

Stemkunstenaar Greetje Bijma (eigen foto).
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MEUBELS NODIG? RUIME KEUS IN  BANKEN, FAUTEUILS, TAFELS, EETKAMERSTOELEN, KASTEN, 
DRESSOIRS, TEAKMEUBELEN, KARPETTEN, BOXSPRINGS ENZ. SCHERP GEPRIJSD!

Teak

Teak

389.-

998.-
339.-

379.-

Woonland
12½ jaar

379.-

SPECIAL TEAKMEUBEL AANBOD
Teak

389.-

689.-

DRAAIT HET 
HIER OM?

RONDUIT
BIJZETTELIJK 

HANDIG
SALONTAFELSET 289.-689.-

 WWW.WOONLAND.EU

WOONBOULEVARD HOENDIEP 
ATOOMWEG 6-9 

GRONINGEN
BJIRKEWEI 9 

TWIJZELERHEIDE

689.-

WOONBOULEVARD HOENDIEP 
BJIRKEWEI 9 

TWIJZELERHEIDE

DE MEUBELSTUNTER SALONTAFELSET 289.-

€ 5950,-

€ 4500,-

€ 11.950,-

€ 8750,-

€ 6250,-

€ 5950,-

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

VOLKSWAGEN POLO 1.2I-12V
BJ 2008  |  77.048 KM

SUZUKI ALTO 1.0I
BJ 2009  |  86.245 KM

FIAT PANDA 0.9
BJ 2013  |  95.505 KM

VW GOLF PLUS 1.4 TSI AUTOMAAT
BJ 2010  |  56.705 KM

PEUGEOT 107 1.0I
BJ 2013  |  57.658 KM

CITROËN DS3 1.6 E-HDI
BJ 2012  |  161.878 KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NLKEUKENS 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.
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Woonland Twijzelerheide verrassend veelzijdig
TWIJZELERHEIDE – Voor de bezoekers die voor de eerste keer de drempel 
overstappen bij Woonland aan de Bjirkewei 9 in Twijzelerheide, wacht 
een aangename en vooral positieve verrassing, wat betreft het prachtige 
assortiment dat Woonland te bieden heeft. Een winkel met een moderne 
uitstraling, waar kwaliteit, variatie, voorlichting en service hand in hand 
gaan met betaalbare prijzen. Woonland is een modern meubelbedrijf, waar 
u gerust vrijblijvend naar binnen kunt stappen. Woonland is vooral in eigen 
regio wellicht nog onbekend en daardoor onbemind, maar wie eenmaal de 
stap heeft genomen om een kijkje te nemen, komt zeker terug.

‘We zijn al vanaf 2005 aan de Bjir-
kewei in Twijzelerheide gevestigd 
en sinds 2011 zitten wij ook aan de 
Atoomweg 6-9 in Groningen,’ aldus 
eigenaar Menno, die enige jaren ge-
leden het bedrijf van zijn vader over-
nam. Samen met verkoper Roelof runt 
hij het bedrijf in Twijzelerheide. In die 
12½ jaar heeft Woonland zich enorm 
ontwikkeld en daarom is het de moei-

te waard om geheel vrijblijvend kennis 
te maken met een prachtige collectie. 
‘Onze insteek is om een goede service 
en voorlichting te geven. Wij willen 
tevreden klanten, mensen die bij ons 
terug komen. Daardoor is het in mijn 
visie nodig, dat er voor de klanten vas-
te aanspreekpunten zijn. Dat ze besef-
fen dat wij weten waar we over praten.’

Woonland gaat mee met de tijd en 
kent vooral veel landelijke aspecten, 
waarbij diverse houtsoorten een rol 
spelen, zoals teak. Een verrassend 
mooi en vooral ook gevarieerd aan-
bod, zoals bijvoorbeeld de meer dan 
twee honderd tafels. Tafels voor vrij-
wel ieder interieur, ook weer van een 
sterke kwaliteit. Het voordeel is dat 
mensen krijgen wat ze zien, we kun-
nen rechtstreek vanuit de showroom 
verkopen. U kunt uw meubels uit de 
collectie ook naar wens samenstellen. 
Bankstel, hoekbank, eetkamerstoelen 
of fauteuils. Zeer veel mogelijkheden 
in opstellingen en kleuren. Hierbij is 
er een zeer ruime keuze mogelijk zo-
wel in stof als leer. 

Zijn er vragen dan horen de mensen 

bij Woonland dit graag. ‘Wij willen 
graag een uitstekende service bieden. 
Ons advies is dan ook altijd, koop niet 
zomaar in een ingeving iets, maar pro-
beer of de bank of stoel goed zit, of de 
tafel de juiste hoogte heeft en of het 
thuis wel past in het interieur. Wij zit-
ten al jaren in het vak en geven gratis 
deskundig advies. Vaak zijn er meer 
mogelijkheden dan in eerste instantie 
verwacht wordt. Een goede commu-
nicatie is belangrijk, wij luisteren naar 
uw vragen,’ aldus Menno.

Natuurlijk is het prachtig als u weet 
waarnaar u op zoek bent, maar om 
dan toch eerst even bij Woonland 
door het grote assortiment te lopen, 
loont zeker de moeite. U kunt, vooral 
als er nog twijfels zijn wat betreft uw 
keuze, prachtige ideeën opdoen en u 
zult ook zeker onder de indruk raken 
van het fraaie assortiment. Niet alleen 
op het gebied van tafels, stoelen en 
banken, maar ook vloerkleden, leuke 
kastjes in diverse uitvoeringen en niet 
te vergeten de fraaie beddenhoek, 
waar u terecht kunt voor een com-
pleet nieuw bed, maar ook voor een 

nieuwe matras.
Gewoon zelf eens een kijkje komen 
nemen en ook u zult zich verbazen 
over de fraaie collectie op meubelge-
bied bij Woonland. Dicht bij huis en 
gratis parkeren.

Woonland Twijzelerheide, Bjirkewei 
9, 9287 LA Twijzelerheide. 0511-
449175. www.woonland.eu.

Menno (links) en Roelof (rechts) de gezichten 
van Woonland Twijzelerheide 
(Foto’s: Bettie Zijlstra)

Multimate helpt ook regionale 
voetbalverenigingen
DE WESTEREEN – “Multimate helpt”, 
een slogan die op meerdere ma-
nieren uitgelegd kan worden. Niet 
alleen helpt Multimate haar klan-
ten met een uitstekend advies, een 
groot aanbod en lage prijzen, maar 
ook kan desgewenst de hele klus 
door Multimate worden verricht. 

Daarnaast vinden de mensen bij Multi-
mate Zwaagwesteinde het ook belangrijk 
om maatschappelijke ondersteuning te 
geven. De laatste tweemaanden van 2017 

was er een dubbele spaaractie, waarvan de 
klanten direct konden profiteren, maar 
ook de voetbalverenigingen SC Twijzel, 
VVT en vv Zwaagwesteinde. 

De maatschappij is aan veranderingen 
onderhevig, dat ondervindt ook Multi-
mate. ‘Steeds meer mensen vinden het 
leuk om hun huis, binnen of buiten om 
te vormen. Vaak ontbreekt echter de tijd 
en de kennis om dit zelf te doen. Mensen 
hebben mooie en goede ideeën, die ze zelf 
niet kunnen uitvoeren. De huidige maat-

schappij is steeds meer gericht op twee-
verdieners, waardoor er minder tijd over 
blijft om als gezin gezamenlijk leuke din-
gen te doen. Steeds vaker kwam de vraag 
of wij onze kennis ook konden aanwen-
den om daadwerkelijk te helpen met de 
bouw. Multimate is daarop ingesprongen 
en biedt de mogelijkheid om klussen voor 
mensen te verrichtten. Natuurlijk komen 
we eerst langs om ons te oriënteren, zo-
dat we een eerlijk aanbod kunnen doen. 
De mensen profiteren sowieso al van ons 
complete aanbod en de lage prijzen die wij 

hanteren. Bij Multimate is kennis in huis 
voor elke klus, groot of klein,’ klinkt het 
bijna in koor bij de Multimate. Daarnaast 
houden we regelmatig acties wat betreft 
maatschappelijke ondersteuning, zoals 
de afgelopen maanden met de spaarac-
tie voor de drie voetbalverenigingen: SC 
Twijzel, VVT en vv Zwaagwesteinde. 

Onze klanten kregen twee munten, een 
die ze direct voor zichzelf konden inle-
veren en een andere munt voor een club 
naar keuze. In totaal is een bedrag van € 
1797,00 gespaard. Voor SC Twijzel een 
bedrag van € 364,00; VVT werd € 638,00 
rijker en vv Zwaagwesteinde maar liefst € 
795,00. 
Omdat Multimate graag helpt met bou-
wen ook aan de maatschappij, ging het 
geld niet rechtstreeks naar de penning-
meester, maar werd het uitgekeerd op 
een Multimate pas, zodat het besteed kan 
worden aan verbouwingen. Alle drie de 
verenigingen waren bijzonder ingenomen 
met het bedrag, er bleken nog voldoende 
wensen te zijn, waarvan een aantal nu in 
vervulling kan gaan. De vrijwilligers, de as 
waarop verenigingen drijven, kunnen bin-
nenkort weer aan de slag om hun vereni-
ging nog meer te ondersteunen. De dank 
van de bestuursleden richting Multimate 
Zwaagwesteinde was dan ook groot.

De vertegenwoordigers van de voetbalvereni-
gingen: Thom (SC Twijzel), Hein (VVT) en Sije 
(vv Zwaagwesteinde). Foto: Marcel van Kam-
men.

Artiesten uit de  
regio in kader CH  
2018 in Neushoorn

“Leeuwarden, culture hoofdstad van 
mijn dromen”, is een ode aan de stad 
Leeuwarden, in de vorm van film, 
dans en vooral zang en muziek. Een 
historische muzikale voorstelling, 
waaraan bijna uitsluitend artiesten uit 
deze regio meewerken. Een reis door 
de geschiedenis van Fryslân en Ne-
derland, met ook een uitstapje naar 
het buitenland. Leeuwarden, cultu-
rele hoofdstad van mijn dromen”, 
tijdens deze voorstelling worden de 
luisteraars op een muzikale geschie-
denisreis door Leeuwarden, Fryslân 
en Nederland meegenomen door een 
keur van lokale artiesten, waarbij de 
meesten een achtergrond hebben, 
die hen verbindt met De Westereen. 
Selma Mae is de blonde zangeres die 
ook op de poster staat. Zij is gebo-
ren en getogen in De Westereen en 
zingt in het Nederlands, Zweeds en 
Frans. Ze heeft een prachtige stem. 
Een openbaring is zeker ook Hil-
lie Kooistra uit Feanwâlden. Haar 
dorpsgenoot Dick Jongman debu-
teert.  Voor alle artiesten is trouwens 
de Neushoorn het hoogste podium 
dat ze ooit gehaald hebben. Hans 
Kuypers (Ninelives) uit Leeuwarden, 
Lars van Sante uit Opeinde,  Ar-
nold Wiegersma uit Kollumerzwaag, 
Bauke en Zweitse de Roos (Gjin Be-
lies) uit Burgum vormen de overige 
artiesten, die de Neushoorn op zijn 
kop willen zetten en het publiek in 
vervoering brengen. Presentatrice van 
het geheel is Riemie Hoeksma (De 
Westereen), terwijl Dick van Empel 
voor de video-effecten zorg draagt. 
Alle optredens zijn uiteraard live, 
met begeleiding van een band. Daar-
naast wordt er gebruik gemaakt van 
beelden om het verhaal en de zang 
te ondersteunen. “Leeuwarden, cul-
turele hoofdstad van mijn dromen”, 
een bijdrage vanuit deze regio aan het 
spektakel. Zaterdag 17 februari 2018 
in de Grote Zaal van Neushoorn. 
Deur open 20.00 uur, aanvang 20.30 
uur. VVK-kassa € 10,00, VVK-online 
€ 12,00. Zitplaatsen.
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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!

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

Springkussens Opblaasfiguren Partyverhuur Mobiele badkamers

Van Tuijl Verhuur

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Walterswâld 06-31514185
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Natuurlijke bron

Geel is voor mij persoonlijk de mooiste kleur in de natuur. Ik heb een 
voorliefde voor gele bloemen, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat 
ik andere kleuren niet mooi vind. Iedere natuurliefhebber heeft zo 
zijn eigenaardigheden. De een houdt van wilde planten, de ander van 
tuinplanten. Niets mis mee, maar zodra een tuinliefhebber een wilde 
plant in zijn tuin ziet, is het onkruid en een wilde plantenliefhebber 
beziet een tuinplant als een exoot. Daar tussenin zit gelukkig ook nog 
wat, zoals bijvoorbeeld de stinsenplanten en dan gooi ik altijd direct de 
winterakoniet in de strijd. 

De prachtige gele, en gelukkig 
in onze regio niet echt zeldzame, 
winterakoniet. De winterakoniet 
is een plant uit de ranonkelfamilie. 
Het is een stinsenplant die al vroeg 
in het voorjaar bloeit (januari tot 
maart). De plant heeft stengels met 
daarop telkens één gele bloem, die 
omringd wordt door een krans van 
ongeveer zes ongesteelde bladeren. De 
bloem heeft meestal zes langwerpige 
bloemdekbladen. De winterakoniet 
is in de Benelux vrij zeldzaam en 
komt voornamelijk voor op en in de 
buurt van oude landgoederen. Hier 
in de regio is hij te bewonderen in 

de Notaristuin te Kollum en bij 
de Schierstins in Feanwâlden. De 
plant komt van nature voor in Zuid-
Frankrijk, Italië en de Balkan. Voor 
mij is de winterakoniet, samen met 
de fraaie sneeuwklokjes, het eerste 
teken in de bloemenwereld van de 
naderende lente. Mochten er nog 
mensen zijn die op andere plaatsen 
in de regio bloeiende winterakonieten 
hebben gezien, dan wil ik dit graag 
weten.

De winter lijkt ver weg, getuige ook de 
grote aantal kieviten dat we nog in de 
weilanden tegenkomen. Ik erger mij 

soms heel erg. Onlangs was de puls-
visserij enorm in het nieuws. Ik heb 
hier geen kennis van, dus kan ik ook 
niet oordelen. Wat mij wel opviel was, 
dat de lobby om dit tegen te gaan zo 
gewerkt had, dat het in minder dan 
een maand geregeld en verboden was. 
Er wachten de vissers die het wel doen 
hoge boetes. 

Maar hoe zit het dan in landen als 
Frankrijk met de jacht, de jacht op 
onze weidevogels waar wij ook heel 
veel tijd, energie en geld insteken? 
Waarom is die jacht nog steeds 
toegestaan, of wellicht waarom wordt 
die jacht nog steeds toegestaan? 
Waarom? Zijn we als Nederland 
niet machtig genoeg om een vuist te 
maken in de EU, hoewel we er goed 
aan betalen? Ik zie een aantal partijen, 
die het dier centraal hebben staan in 

hun partijprogramma. Ik lees veel over 
de jacht op wilde dieren in Afrika, 
zoals op de olifant die bedreigd is. 
Bijna nooit lees ik meer iets over de 
jacht op de trekvogels in bepaalde 
Europese landen. Heb ik het over het 
hoofd gezien, of hebben we wellicht 
deze strijd verloren? Dit is misschien 
wat negatief, maar ik wilde het even 
kwijt op deze mistige, mistroostige 
januaridag. 

Zo’n dag waarop ik de kool- en 
pimpelmeesjes zie vliegen, ze 
bewonderen even de hokjes in de 
tuin. De ekster vliegt met wat takken, 
de kauw is alweer bezig in onze 
schoorsteen en de Turkse tortel laat 
zich horen. Van boven klinkt het 
geluid van de brandganzen. De natuur 
geeft altijd, al zijn ze soms klein, haar 
mooie momenten.

Facebook Natuur in De Westereen
Mijn intentie is om alles op het 
gebied 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 
vlinders?

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.

Westereender december puzzel
Vele honderden oplossingen naar aanleiding van onze puzzel in het 
decembernummer, mochten we weer ontvangen. Ieder jaar genieten 
weer veel van onze lezers van de decemberpuzzel, maar ook weten 
wij uit ervaring, dat De Westereender het hele jaar door een welkome 
en graag geziene gast is bij u thuis. De prijzen zijn weer beschikbaar 
gesteld door onze adverteerders. Denkt u bij uw aankopen ook aan onze 
adverteerders, zij zijn de moeite waard. ‘Waarom elders kopen als het in 
de regio kan’.

De oplossingen kwamen niet alleen uit 
ons verspreidingsgebied, maar ook uit: 
Metslawier, Siegerswoude, Tytsjerk, 
Leek, Diepenveen, Mantgum, Soest, 
Oldekerk, Eastermar, Sumar, Almere, 
Nieuwleusen en Dokkum. Dit bewijst 
dat De Westereender ook buiten de 
regio veel lezers heeft. De winnaars 
hebben inmiddels schriftelijk bericht 
gekregen.

Een fotoshoot t.w.v. 95,00 van Erwin 
Jonkman fotografie, De Westereen, 
werd gewonnen door N. Wielinga-
Brouwer, Kollumerzwaag.
Een keukenmengkraan t.w.v. € 
85,00 van E.J.E. Formaat-keukens, 
Kollumerzwaag werd gewonnen door 
Jeen Vaatstra, Hurdegaryp.
Een Philips Saladmaker t.w.v. € 

74,95 van Electra World Talsma, 
De Westereen werd gewonnen door 
Jenny van der Slink, Kollum.
Een Multwash Card 5 x programma 
6, t.w.v. € 65,00 van Total Tanken & 
wassen, De Westereen werd gewonnen 
door A. van der Meer-Glas, Burgum.
Een Multwash Card 5 x programma 
6, t.w.v. € 65,00 van Total Tanken 
& wassen, De Westereen werd 
gewonnen door Marijke Brouwer, 
Buitenpost. 
Een Serum 7 pakket t.w.v. € 45,00 van 
Alphega apotheek De Dorpsacker, 
De Westereen werd gewonnen door 
E. Henstra-de Vries, Kollumerzwaag.
Een twee personen buffetrestaurant 
t.w.v. € 39,50 (ex. consumpties) van 
catering & partycentrum Old Dutch, 
De Westereen werd gewonnen door 

A. de Vries, Buitenpost.
Een waardebon t.w.v. € 20,00 van De 
Bruin VBO-Makelaar in De Wester-
een werd gewonnen door K. Rekker, 
De Westereen.
10 magazines ‘Zwaagwesteinde, it 
ferlinne libbet troch’ t.w.v. € 37,00 
van Jefanka Publiciteit, De Westereen 
werd gewonnen door B. Wijbenga, 
De Westereen.
Een Multimate cadeaubon t.w.v. € 
25,00 van Multimate Bouwmarkt, De 
Westereen werd gewonnen door T. 
Postma-de Haan, De Westereen.
Een 2-pers, diner bon in restaurant 
Fiversicht t.w.v. € 25,00 van 
Zorgcentrum Brugchelencamp, De 
Westereen werd gewonnen door J. R. 
Keizer-Rozema, Damwâld.
Een 2-pers, diner bon in restaurant 
Fiversicht t.w.v. € 25,00 van 
Zorgcentrum Brugchelencamp, De 
Westereen werd gewonnen door 
Anne B. Visser, Damwâld.
Een waardebon t.w.v. € 20,00 van 
Tuin Zwaagwesteinde/Leeuwarden, 
De Westereen werd gewonnen door 
Jelle Bloem, Broeksterwâld.
Een rollade t.w.v. € 15,00 van Rie-

mersma slagerij, De Westereen, werd 
gewonnen door G. van der Veen, 
Damwâld.
Een fruitmand t.w.v. € 15,00 van 
Boersma, aardappelen, groente en 
fruit, De Westereen werd gewonnen 
door D. G. Wolters, Broeksterwâld.
Een Westereender Keaplju 
waardebon t.w.v. € 20,00 van K. 
Venema, assurantiën, De Westereen, 
werd gewonnen door R. Westerhof, 
Burgum.
Een waardebon t.w.v. € 15,00 van 
Dantuma slagerij, De Westereen 
werd gewonnen door Y. Wiersma, 
Feanwâldsterwâl.
Een cadeaubon Gelpolish t.w.v. € 

15,00 van Tetsje’s Nagelstudio, De 
Westereen werd gewonnen door A. 
Banga, Buitenpost.
Een waardebon t.w.v. € 25,00 van 
Esmée Fashion Store, De Westereen 
werd gewonnen door A. Kromkamp, 
Buitenpost.
Een kwartaal gratis deelnemen met de 
loopgroep t.w.v. € 41,00 van Sport- & 
loopadviesburo Veenker, Damwâld 
werd gewonnen door Marijke v/d 
Schaaf, Hurdegaryp.

Het geel van de winterakoniet is opvallend (Foto: Bettie Zijlstra).

De sneeuwklokjes, voorjaarsbodes in optima forma (Foto: Marcel van Kammen)

De Westereender in 2018
De Westereender verschijnt in 2018 op de volgende data:
14 maart
11 april
9 mei
13 juni
11 juli

12 september
10 oktober
14 november
12 december
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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
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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
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De Westereender Keaplju
 

Bedrijf van de Maand: 

Vakkundig 
Tegelwerk 
v.d. Zwaag 
Tegelbedrijf en 
Kitwerken 

•  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

VAKKUNDIG TEGELWERK

Van der Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken - Brongersmastrjitte 5, 9271 JH De Westereen

www.vanderzwaag-tegelbedrijf.nl
info@vanderzwaag-tegelbedrijf.nl
Tel. 06-25591740
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Komt de Tocht der Tochten  
ieder jaar dichterbij?
Er is geen schaatssportevenement dat zoveel tot de verbeelding spreekt 
als de Elfstedentocht. Zelfs een olympische medaille op de tien kilometer 
bij de mannen en de vijf kilometer bij de vrouwen lijkt te verbleken bij 
de eeuwige roem die de winnaars van de tocht der tochten op de schaats 
wacht. In het tv programma “Andere tijden sport” bleek dat onlangs 
andermaal. De meest legendarische Elfstedentocht (1963) winnaar 
Reinier Paping en de winnaar van de laatste tocht Henk Angenent 
(1996) gingen op bezoek bij tweevoudig winnaar Evert van Bethem in 
Canada. De eeuwige kwam duidelijk naar voren. De Elfstedentocht roept 
nostalgische herinneringen op. Visioenen van lijden, tot het uiterste 
gaan, wellicht over het randje. Komt de tocht der tochten ooit weer?

2018. Inmiddels is het alweer 
22 jaar geleden dat de laatste 
Elfstedentocht verreden werd. 
Inmiddels is het alweer februari en 
heeft het er alle schijn van, dat we 
ook dit jaar dit sportfestijn zullen 
moeten missen. De optimisten 
zullen ongetwijfeld verklaren dat 
hij ieder jaar een jaar dichterbij 
komt, terwijl de pessimisten 
blijven verklaren dat de laatste 
tocht in 1996 was en blijft. 
Volgens de verwachtingen 
zullen de strenge winters, 
waarin eventueel een 
Elfstedentocht kan plaats 
nemen, deze eeuw beperkt 
blijven tot zo’n zes. 
Uiteraard koffiedik dijken. 

Het weer veranderd, 
maar wil dat ook zeggen dat er niet 
voldoende ijs meer komt. De tochten 
van 1985 en 1986 bevestigden het 
beeld dat de meeste tochten plaats 
vonden in februari. In beide genoemde 
jaren zelfs in het laatst van februari. 
In 1986 was zelfs een tocht in maart 
nog mogelijk geweest. Terwijl nu de 
sneeuwklokjes staan te pronken, zou 
het best nog mogelijk kunnen zijn dat 
er nog een Elfstedentocht komt. Of is 
dat hopen tegen beter weten in?

1986. 26 februari. Warm ingepakt, 
amper een jaar. Een klein jongetje, 
ergens langs de route van de 
Elfstedentocht. Naast zich zijn zusjes 
en ouders. Volbloed Friezen. Hun 
reactie: ‘Hij is vorig jaar in februari 
geboren. Drie dagen voor de tocht. 
Hij heeft hem nu ik ieder geval 
beleefd’. Later werd de tocht alleen 
nog in 1996 gereden.

De magie van de Elfstedentocht is 
enorm. Veel ouderen staan de beelden 
van de heroïsche tocht van 1963, die 
door Reinier Paping werd gewonnen 
nog steeds haarscherp op het netvlies. 
Ongetwijfeld de tocht der tochten, 
hoewel er ook in de jaren daarvoor 
zware tochten verreden zijn. Met 

de tocht van 1963 
verdween voor veel Friezen ook de 
pure romantiek van een wedstrijd van 
één of een groepje schaatsers tegen de 
elementen. 22 jaar later in 1985 was 
er veel veranderd, er was duidelijk 
een andere tijd aangebroken. De tijd 
dat de winnaar won dankzij een goed 
Brinta ontbijt, de juiste kranten onder 
zijn trui, maar vooral door karakter 
en ontberingen kunnen doorstaan 
was voorbij. De boer die rechtstreeks 
van de melkkoeien naar Leeuwarden 
fietste, de houtjes onderbond, even 
200 kilometer schaatste en weer naar 
zijn veestapel ging om te melken, 
was pure nostalgie geworden. Er 
waren getrainde schaatsploegen met 
uitgebalanceerd eten voor in de plaats 
gekomen. De Elfstedentocht werd 
media- en massavoer. Niemand kon 
er aan ontkomen, iedereen wist waar 
de koplopers waren, ze werden van 
seconde tot seconde gevolgd, geen 
streek ging aan de camera’s voorbij.

16 december 1933
Nog nooit werd een Elfstedentocht 
zo vroeg in het seizoen gehouden 
als in 1933. De eerste en tot nu toe 
enige Elfstedentocht ooit gehouden 

in de prachtige historie.  Wat betreft 
de vijfde Elfstedentocht was het op 16 
december het al raak. Voor het eerst 
werd de grens van 500 deelnemers 
gepasseerd.  Aan de meet bleek dat de 
overwinning werd gedeeld door twee 
Friezen, Abe de Vries uit Dronrijp 
en Sipke Casteleijn uit Wartena. Abe 
reed de hele tocht gezellig babbelend 
met Sipke en ze werden vrienden voor 
het leven. Toen ze bij de Prinsentuin in 
Leeuwarden aankwamen schaatsten 
ze over de finishlijn zonder dat ze er 

erg in hadden. De Vries voorop, 
Casteleijn in tweede positie. Het 
bestuur besloot uiteindelijk om 
dan maar twee gouden medailles 
uit te reiken. Abe schaatste 
na de tocht, alsof hij nog geen 
200 kilometer in de benen had 
doodleuk naar zijn huis in Dronrijp. 
Zijn vrouw vroeg: “Hoeveel ben 
je geworden.” “Eerste,” zei Abe, 
waarop hij doorliep om zijn koeien te 
melken. Daarna fietste hij weer naar 
Leeuwarden om zijn medaille op te 
halen bij de prijsuitreiking. 

3 februari 1954
“Bij de tiende Elfstedentocht 
op 3 februari 1954, dus maar 20 
jaar na de vijfde, was het voor het 
bestuur van de Vereniging duidelijk 
dat de tocht was uitgegroeid van 
een amateuristische tocht tot een 
nationaal sportevenement. Al in 
de zomer waren draaiboeken in 
elkaar gezet voor de tocht zodat 
men alleen nog maar ijs nodig had 
voor de tocht doorgang zou kunnen 
vinden. Niet alleen de groeiende 
populariteit van de tocht speelde 
ook een rol, maar ook de frauduleus 
verlopen negende Elfstedentocht. 
Het bestuur nam maatregelen zodat 
dergelijke wantoestanden niet meer 
zouden voorkomen, onder andere 
door verborgen (niet aangekondigde) 
stempelposten. Er werd besloten 
de statuten strenger te handhaven. 
Friesland ging in de winter van 1954 
gebukt onder zware vorst en een 
scherpe wind. In de nacht van 22 op 
23 januari was de vorst ingevallen; de 
dagen daarna nam de vorst toe bij een 
krachtige en soms harde oostenwind. 
Na een paar dagen met iets minder 
wind kwam de kou op 1 februari 

verscherpt terug met ‘s nachts 
strenge en overdag matige vorst met 
daarbij een vrij krachtige oostenwind, 
windkracht 5. Het beloofde dan ook 
geen gemakkelijke tocht te worden. 
De avond voor de tocht beloofde niet 
veel goeds, er stond een krachtige en 
af en toe harde oostenwind bij een 
temperatuur van omstreeks -11. De 
volgende ochtend was de wind echter 
aanzienlijk afgenomen en vroor het 
nog maar een aangename zeven graden. 
In de middag zou de temperatuur zelfs 
tot -1 oplopen. In een tijd van 7 uur 

en 35 minuten kwam van den Berg als 
winnaar over de finish. 
•  De eerste Elfstedentocht op 2 

januari 1909
•  Tweede op 7 februari 1912
•  Derde op 27 januari 1917
•  Vierde op 12 februari 1929
•  Onofficiële op 28 februari 1929
•  Vijfde op 16 december 1933
•  Zesde op 30 januari 1940
•  Zevende op 6 februari 1941
•  Achtste op 22 januari 1942
•  Negende op 8 februari 1947
•  Tiende op 3 februari 1954
•  Elfde op 14 februari 1956
•  Twaalfde op 18 januari 1963
•  Dertiende op 21 februari 1985
•  Veertiende op 26 februari 1986
•  Vijftiende op 4 januari 1997

4 januari 1997
In 1997 was er al elf jaar lang geen 
Elfstedentocht meer gehouden en 
was het ruim vijftig jaar geleden dat 
de tiende tocht had plaatsgevonden. 
In 1997 zette de vorst eindelijk weer 
eens goed door. Op 2 januari staken de 
rayonhoofden de koppen bijeen voor 
de vergadering van de Vereniging der 
Friesche Elfsteden. Na de bijeenkomst 
gaf voorzitter Henk Kroes om 11.17 
uur met de historische woorden het 
verlossende antwoord: It giet oan!
Nog dezelfde dag waren alle 
hotelkamers in Leeuwarden bezet. 
Duizenden Friezen meldden 
zich aan bij het Fries Bureau voor 
Toerisme met de boodschap dat zij 
wel gratis schaatsers onderdak wilden 
bieden. Toeschouwers uit de rest van 
Nederland prikten willekeurig Friese 
telefoonnummers in de hoop nog 
een slaapplaats te vinden. Anderhalf 
tot twee miljoen mensen werden in 
Friesland verwacht. Voor het in beeld 
brengen van de tocht der tochten zette 
de NOS vierhonderd medewerkers, 
zestien verslaggevers langs de route, 
elf regisseurs, drie motoren, drie 
helikopters en 70 camera’s in. Zij 
bleven vanaf de start om vijf uur ‘s 
ochtends tot 24:00 uur in de lucht. 

Daarnaast stuurden ook buitenlandse 
media in allerijl reportageploegen 
naar Friesland toe. In onder andere 
België, Duitsland, Frankrijk, de 
Verenigde Staten en Japan was de 
tocht te volgen. In het totaal waren er 
naar schatting 2000 verslaggevers in 
actie om de Elfstedentocht te verslaan.
De Elfstedentocht van 1997 was een 
bijzonder zware. De wind had een 
kracht van 5 tot 6 Beaufort en dit 
gecombineerd met een vorst van –6 
graden in de ochtend tot maximaal –3 
in de middag zorgden ervoor dat het 
een bijzonder zware tocht werd. De 
gevoelstemperatuur lag rond de –10 

en –15 °C, soms tot –18 °C tijdens 
windvlagen. Het was dan ook de 
zwaarste tocht sinds die van 1963. 
Op 4 januari om 5.30 uur gingen 
de 301 wedstrijdrijders van start 
in het FEC. Eerst moest er 1900 
meter worden hardgelopen naar de 
Zwettehaven, langs twee enorme 
hagen van toeschouwers. Bij de 
Zwettehaven aangekomen werden 
de schaatsen omgebonden, en om 
5.38 wisten de eerste schaatsers op 
het ijs te stappen. Na deze eerste 
groep wedstrijdschaatsers vertrokken 
elk halfuur groepsgewijs de 16.387 
toerrijders die een poging waagden 
de tocht der tochten te voltooien. 
Een onbekend aantal zwartrijders, 
schaatsers zonder stempelkaart, 
begon ook aan de tocht. Na de nog 
verlichte Zwettehaven schaatsten 
de Elfstedenrijders de pikdonkere 
Zwette op. Enkele schaatsers droegen 
een bril met halogeenverlichting, maar 
de meerderheid probeerde op het 
gehoor van de voorgangers de weg te 
vinden. Op enkele plekken verlichtten 
boeren door middel van tractoren of 
fakkels de route.

Op de Bonkevaart ontstond de 
eindsprint tussen de vijf overgebleven 
schaatsers. Met enkele honderden 
meters te gaan zetten de schaatsers 
alles op alles. Na de alles vergende 
eindsprint wist Henk Angenent Erik 
Hulzebosch een meter achter zich te 
laten en als eerste over de finish te 
komen in een tijd van 6.49.18. Na een 
eveneens spannende eindsprint met 
Gretha Smit wist Klasina Seinstra de 
beste vrouw te worden in een tijd van 
7 uur en 49 minuten. Beide winnaars 
kregen een telegram van de Koningin.
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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

 0511 422500      defakmanwygersmits

 leem- en kalkstuc
 schilderwerk, restauratie, decoratie

 HR++ beglazing
 meerjarig planmatig onderhoud

vloer in kalkkleur Terran
badkamer in natuurlijke 
kalkstuc kleur Cuaba

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

+ Daging Kerrie of Roedjak + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Babi Spek + 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

 V
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ed

www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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
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Schaatspret?
Plotseling is de winter ingevallen. 
Het is bitterkoud en het heeft voor 
het eerst streng gevroren. Binkie & 
Bonkie lopen naar het grote ven, dat 
midden in het dierenbos ligt. Ze gaan 
kijken of het al bevroren is. Vanuit de 
verte lijkt het, alsof er al een laagje 
ijs op het ven ligt. Ze draaien om en 
rennen naar huis. Thuis zoeken zij 
op zolder naar hun schaatsen. Toen 
vorige jaar de winter was afgelopen, 
hebben zij hun schaatsen ingevet en 
opgeborgen. Na even zoeken, vinden 
zij ze in een kartonnen doos. Do-
lenthousiast rennen ze naar beneden. 
Mama Muis wil niet, dat ze nu al gaan 
schaatsen. ‘Er is nog maar één nacht 

vorst geweest,’ zegt ze bezorgd. ‘Het 
ijs is nog dun. Ik wil niet, dat jullie 
er doorheen zakken!’ De jongens zijn 
even teleurgesteld, maar begrijpen het 
besluit van mama wel. 
‘Dan gaan we iets anders doen,’ roept 
Bonkie. ‘Oké, broer,’ zegt Binkie. ‘Wat 
gaan we dan precies doen?’
‘Lekker in het bos lopen en rondneu-
zen. Misschien kunnen we wel even 
gaan spelen met Erik Eekhoorn.’ ‘Ja, 
dat zou kunnen,’ zegt Binkie. ‘Als hij 
het niet te druk heeft met het aanleg-
gen van zijn wintervoorraad.’

Met een dikke muts op en een warme 
trui aan, gaan de jongens op stap. Ze 
hebben ook wollen handschoentjes 
aangetrokken. Er is niets zo vervelend, 
als in de winter “kouwe pootjes” krij-
gen. 
Zij kunnen de eekhoorn niet vinden 
en lopen daarom maar weer naar het 
grote ven. Als ze daar aankomen, zien 
ze de dikke Harrie Hamster aan de 
oever zitten, hij is bezig zijn schaatsen 
onder te binden. Harrie kijkt verrast 
op en roept enthousiast: ‘Zeg jongens, 
schaatsen jullie lekker mee?’ Harrie is 
al een beetje buiten adem van het aan-
trekken van zijn schaatsen. Dat komt, 
omdat zijn dikke buikje hem lelijk in 

de weg zit. ‘Nee Harrie,’ antwoordt 
Bonkie. ‘Het ijs is nog veel te dun. Het 
heeft nog maar één nachtje gevroren!’  
‘Wat zijn jullie een stelletje bangeri-
ken,’ roept Harrie smalend, nadat hij 
eindelijk zijn schaatsen aanheeft. Hij 
zet zich van de kant af en begint te 
schaatsen, althans als je krabbelen 
schaatsen wil noemen. Harrie is be-
paald geen sportman; hij is eerder een 
aangeklede sneeuwbal, die moeizaam 
over het ijs rolt. 

Ondanks het gebrekkig schaatsen, 
gaat hij steeds sneller. Dan slaat het 
noodlot toe. Vlakbij een eilandje, mid-
den in het ven, begint het ijs vreselijk 
te kraken. En dat blijft niet zonder 
gevolgen. Harrie komt ten val en zakt 
door het ijs. Met heel veel moeite 
slaagt hij erin het eilandje te bereiken. 
Hij heeft geluk, dat het water daar 
ondiep is en dat hij niet kopje onder 
is gegaan. Binkie & Bonkie hebben 
met angst in hun lijfjes het voorval 
op afstand gevolgd. Harrie beseft heel 
goed, dat hij niet terug kan. De ham-
ster is een gevangene van het eiland 
geworden. Naarmate de tijd verstrijkt, 
begint Harrie het koud te krijgen. 
‘Help me toch, of ga alsjeblieft hulp 
halen,’ roept hij wanhopig. ‘Straks 

vries ik nog dood!’ Harrie hoest, bib-
bert en niest tegelijkertijd. De jongens 
kijken elkaar aan. Hoe kunnen zij de 
hamster uit zijn benarde positie be-
vrijden?

‘Harrie, rustig blijven,’ roept Binkie, 
terwijl hij zijn twee handen als een 
toeter gebruikt. ‘We gaan een oplos-
sing bedenken!’ ‘En als wij er niet 
uitkomen, gaan we hulp zoeken,’ 
schreeuwt Bonkie zelfverzekerd.

De broers halen twee boomstam-
metjes uit het bos en binden die met 
rietstengels aan elkaar vast. Ze nemen 
allebei een dikke tak in hun handen. 
Met hun “ijsroeiboot” glijden Bin-
kie & Bonkie over het ijs. Het lijken 
wel “Vikingen” uit oude tijden. Ze 
bewegen zich voorzichtig voort, om 
te voorkomen, dat ze zelf door het ijs 
zakken. Meter voor meter komen ze 
vooruit. Harrie staat op de oever te 
springen van blijdschap en moedigt 
zijn vrienden aan. Eindelijk bereiken 
zij het eilandje. Binkie & Bonkie zijn 

helemaal uitgeput en laten zich lang-
uit op de grond vallen. 

Harrie weet even niet, wat hij moet 
zeggen. Eén ding is zeker, op deze 
jongens kan hij rekenen! Binkie & 
Bonkie brengen de hamster veilig naar 
de overkant. Hoe moet Harrie de jon-
gens bedanken? Huilend omhelst hij 
de twee broers. ‘Ik zal nooit meer zo 
eigenwijs en overmoedig zijn,’ belooft 
hij plechtig. Als Binkie & Bonkie naar 
huis lopen, zegt Bonkie ineens: ‘Het is 
maar goed, dat mama ons verboden 
heeft, om te gaan schaatsen!’ ‘Zeg 
dat wel, broertje,’ roept Binkie. ‘Har-
rie had ons in ieder geval niet kunnen 
redden!’ 

‘Ik ken trouwens nog een leuk ge-
zegde, waar Harrie iets van zou kun-
nen leren,’ zegt Bonkie: ‘Een gewaar-
schuwd dier telt voor twee!’

Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Nieuwe avontu-
ren” (2014)

(De tekening van de hamster is gemaakt 
door Froukje de Bruijn-Drijfhout)

Eyecatcher verhuur bij Total De Westereen
DE WESTEREEN – Tijden verande-
ren, sommige aspecten verdwij-
nen, andere komen. Zo ook bij 
de prachtige shop van Total De 
Westereen. Bert en Yvonne Dijkstra 
hebben sinds enige maanden een 
eyecatcher verhuur. Ook hebben 
ze diverse feestartikelen te koop, 
waarbij u kunt denken aan mok-
ken, XXL feestvlaggen, T-shirts en 
borden met jubileumteksten. 

Wat betreft de verhuur zijn er diverse 
mogelijkheden, zoals uiteraard Abra-
ham en Sarah, maar ook een schit-
terende taart, een feestvarken, een 
unieke auto en een ooievaar. Voor de 
kinderen zijn er natuurlijk ook attri-
buten, zoals het populaire luchtkussen. 

Bert Dijkstra: ‘Wij zijn eind vorig jaar 
definitief gestopt met de verhuur van 
dvd’s. Daardoor kwam er meer ruimte 
in de shop, die we nu goed en actueel 
hebben kunnen opvullen met diverse 
feestartikelen voor heel betaalbare, 
lage prijzen. Als wij iets doen, vinden 
we dat we het ook goed moeten doen. 
Wij denken dat we met de feestarti-
kelen een leegte in de regio opvullen. 
We hebben daarom een groot assor-

timent, neem bijvoorbeeld alleen al 
de bedrukte knotsgekke mokken, we 
hebben er maar liefst 72 stuks.’ 

Het assortiment in de shop aan de 
Noarder Stasjonsstrjitte in De Wes-
tereen blijkt inderdaad overweldi-
gend. Een prachtige collectie met veel 
keuzemogelijkheden, die de kans op 
slagen enorm groot maakt. Uiteraard 
ontbreken de passende jubileumbor-
den niet in het geheel. Een feest voor 
een huwelijk, een verjaardag, de mo-
gelijkheden zijn groot, ook wat betreft 
de diverse vlaggen, met veel variatie. 
Naast de slingers ook grote XXL-
vlaggen, opvallend en fleurig, tenslotte 
is er een feestje. De bedrukte T-shirts 
met vaak toepasselijke teksten zijn 
ook heel fraai.
Grutsk in het Fries is ook het uitge-

breide assortiment van, wat met een 
mooi woord omschreven wordt als 
eyecatchers (blikvangers), voor de 
verhuur. Bert en Yvonne bieden ook 
hierin een gevarieerd aanbod, waarbij 
het allemaal, groot, groter, grootst is, 
maar ook weer met een fleurige aan-
blik. Abraham en Sarah ontbreken 
niet, ze zijn opvallend aanwezig en 
niemand zal eraan voorbij kunnen 
gaan. 

Een prachtige ooievaar, die de komst 
van een nieuwe wereldburger alge-
meen bekend maakt. Het feestvar-
ken, wie het ook moge zijn, hij of zij 
komt onder de aandacht. Heel mooi 
is ook de grote taart van ruim drie 
meter breed en hoog. Voor een au-
toliefhebber is er de opblaasbare auto 
(rijbewijs gehaald), de eerste auto in 
de eigen tuin. Waar je ook niet om-
heen kunt is de jacuzzi, een heerlijk 
weekendje relaxen in eigen tuin. Dat 
er ook diverse mogelijkheden voor 
kinderen zijn spreekt voor zich, bij 
Total De Westereen.

‘Het grote voordeel is, dat we al-
les compleet en op voorraad heb-
ben en dat het plaatsen op zich van 
de diverse attributen een kwestie is 
van 5-10 minuten. Niet moeilijk, de 
klanten krijgen een goede instructie,’ 
besluit Bert Dijkstra zijn verhaal over 
de nieuwe mogelijkheden, die Total 
de Westereen zeven dagen per week 
biedt.

Total De Westereen. Noarder Stas-
jonsstrjitte 40, 9271 CK De Wes-
tereen. 0511-445634. totaldijkstra@
kpnmail.nl

Foto’s: Bettie Zijlstra

Lancering nieuwe 
website de Vesteynde
Recent is de nieuwe website van The-
rapie- en trainingscentrum De Ves-
teynde live gegaan.  Op devesteynde.
nl worden de diensten van De Ves-
teynde veel overzichtelijker gepresen-
teerd. Daarnaast kunnen patiënten 
en sporters ook via hun mobiele te-
lefoon de website raadplegen en snel 
een afspraak maken. “We maken met 
deze nieuwe website echt een grote 
stap voorwaarts. We laten patiënten 
en sporters zien wat we in huis heb-
ben. Nieuw is bijvoorbeeld de EPTE 
behandeling, een ideale therapie bij 
langdurige peesklachten. Met een 
dunne naald brengen we hele lichte 
stroom in binnen de aangedane pees. 
Het effect is dat het lichaam nieuwe 
bindweefselvezels gaat aanmaken. Als 
een van de eerste therapiecentra in 
Friesland voeren wij deze EPTE be-
handeling uit!”
 
De Vesteynde ondersteunt 
Nederlands shorttrackteam

Op de nieuwe website is er ook volop 
aandacht voor het eigen team. Foto’s 

en een korte introductie geven een 
goed beeld van de betreffende mede-
werker. “Mensen vinden het belang-
rijk om vooraf te weten wie hen gaat 
behandelen. Het schept een beeld, 
maar in zekere zin ook een geruststel-
ling. Met deze nieuwe opzet kunnen 
mensen ook zien wat ons beweegt. 
Iets wat goed past in deze tijd.” De 
Vesteynde – met vestigingen in De 
Westereen, Harkema en Buitenpost 
- is een voorloper in beweegzorg. 
Niet voor niets zijn zij al 10 jaar het 
vaste paramedische begeleidingsteam 
van het Nederlandse shorttrackteam. 
“Met gerichte begeleiding zorgen wij 
ervoor dat onze shorttrackers topfit 
aan de finish verschijnen in Pyeong-
chang. Daar zijn wij erg trots op!”

De Westereender ook 
online te lezen op:

westereender.nl
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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

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

DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere 

in deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan 

mensen die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek 

tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden 

wij ook diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale 

Vaardigheidstraining (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis 

(VERS). Ook voor mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien 

zitten en er alleen niet uit komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, 

ondersteunend baken zijn in ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als 

geregistreerd maatschappelijk werker en geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van 

start gegaan met de opleiding psychologie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er 

verzekerd van zijn dat er zorgvuldig met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten 
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen. 
Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Deze actie is geldig t/m 31 maart 2018

    85 jaar slagerij Dantuma    85 jaar slagerij Dantuma    85 jaar slagerij Dantuma

Een shopper met
pond gehakt

2 schoudercarbonades
4 steaky dantuma’s

4 droge worsten
half pond grillworst
half pond leverworst

rookworst

dit alles voor €15,00

SPECIALITEITEN
Bij Cateringservice Jan de Vries kunnen wij u ondersteunen op veel verschil-

lende gebieden. Van het leveren van snackwagens, het verzorgen van catering 
tot aan de verhuur van tenten, toiletwagens e.d.

Snackwagens
Wij beschikken over 5 moderne snackwagens. 
Welke wij gemakkelijk en snel kunnen inzetten 

tijdens diverse evenementen.

Catering
Catering in alle facetten, van dorpsfeest tot 
mega evenement, van verjaardagsfeestje tot 

bruiloft, wij staan voor kwaliteit.

Verhuur
Ook voor het huren van o.a toiletwagens,  

kassawagens, stoelen en tafels en nog veel  
meer bent u bij ons aan het juiste adres.

Evenementen
Voor zowel kleine als grote, 1 of meerdaagse 

evenementen waar ook in Nederland bent u bij 
ons aan het juiste adres.

De String 3
9287 MA Twijzelerheide
06 – 558 38 502  
B.G.G. 06 - 382 17 250
info@jdv-catering.nl
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De kerk van Buitenpost
Vorige maand verscheen het boek De Friese Elfkerkentocht / The Frisian 
Eleven Churches Tour / Die Friesische elfkirchentour. Kerkendeskundige 
Justin Kroesen vertelt in dit drietalige boek over elf middeleeuwse Friese 
kerken met een gaaf bewaard gebleven protestants interieur. Het gaat 
om de kerken van Aldtsjerk, Buitenpost, Hegebeintum, Huizum, Mars-
sum, Sexbierum, Kimswerd, Wommels, Easterlittens, Mantgum en Wei-
dum. Het boek is een co-productie van de Stichting Alde Fryske Tsjerken 
en Uitgeverij Wijdemeer en kost € 14,95.

Het oudste bouwdeel van de kerk 
van Buitenpost is de aan het begin 
van de dertiende eeuw opgetrok-
ken bakstenen toren, die rond 1600 
werd verhoogd en later opnieuw 
werd ommetseld. Schip en koor wor-
den omgeven door steunberen tussen 
spitsboogvensters; daarvan werden er 
verschillende aan de noordzijde later 
dichtgezet. Op een gedenksteen in 
de noordmuur wordt het jaartal 1446 
vermeld. Bij de restauratie in 1949-
1950 werd de pleisterlaag aan de bui-
tenzijde verwijderd. 

Het interieur wordt gedekt door een 
blauwgroen geschilderd vlak bal-
kenplafond. Van de middeleeuwse 
inrichting bleven enkele onderdelen 
bewaard. De doopvont in laatgoti-
sche stijl dateert uit de tweede helft 

van de vijftiende eeuw en is voorzien 
van gebeeldhouwde reliëfs. Ondanks 
beschadigingen opgelopen tijdens 
de Reformatie zijn rondom de kuip 
Petrus met zijn sleutel en Paulus met 
zijn zwaard duidelijk herkenbaar, 
evenals een pelikaan en het Lam 
Gods als symbolen van Christus. Het 
Lam draagt een kruisvaan en uit zijn 
borst vloeit een straal bloed in een 
kelk, als verwijzing naar de eucha-
ristie. De kuip wordt gedragen door 
vier atlanten die vermoedelijk de vier 
levensfasen verbeelden. In het koor 
is een altaarplaat of mensa van rode 
zandsteen tentoongesteld. Ook deze 
werd bij de Reformatie beschadigd, 
maar aan de voorzijde is de reliek-
holte (het sepulcrum) nog duidelijk 
zichtbaar.

De overige inventaris kwam tot stand 
na de overgang tot het protestantisme. 
Het meest in het oog springend zijn 
de tien kleurige gedenktekens tussen 
de koorvensters. Onderaan hangen 
vier ruitvormige wapenborden uit het 
midden van de zeventiende eeuw. 

Daarboven bevindt zich een indruk-
wekkende reeks rouwkassen uit de 
achttiende eeuw. De eerste van links 
herinnert aan Baudina Lucia Ae-
binga van Humalda (†1777) en is 
voorzien van een keur aan heraldiek 
en doodssymboliek. Het gekroonde 
familiewapen met grafschrift wordt 
omgeven door zestien kwartierwa-
pens die de hoge afkomst van de 
overledene moeten onderstrepen. 
Het bord wordt bekroond door een 
zandloper met de vleugels van een 
vogel en een vleermuis (‘De tijd vliedt 
heen bij dag en bij nacht’) tussen twee 
zwarte siervazen. Op de vergankelijk-
heid wijzen ook een doodskop met 
fakkels en zeisen. Onderaan staan 
terzijde twee treurende kindengelen 
met dovende fakkels. 

Het tweede rouwbord van links werd 
opgehangen voor Baudina’s echtge-
noot, Martinus Acronius (†1780), 
Luitenant-Generaal Kolonel Chef 
van een Regiment Infanterie in 
dienst van den Staat der Vereenigde 
Nederlanden etc. etc. De bekroning 
volgt hetzelfde schema als dat van 
Baudina, met een zandloper, sier-
vazen, fakkels, zeisen en een doods-
kop. Boven het familiewapen prijkt 
een gekroond harnas, en rondom is 
een keur aan krijgsattributen aange-
bracht: een gepluimde helm, hand-
schoenen, sporen, een degen en een 
wapenrok met het wapen-Acronius. 
In de sierrand onderaan zijn lansen te 
zien, evenals kanonslopen, trommels 
en staven voor het aanduwen van het 
buskruit. De overige rouwborden in 
het koor herinneren aan telgen uit de 
geslachten Scheltinga (1720), Kin-
nema (1730), Haersma (1744) en 
Bouricius (1757).

Aan de zuidwand bevindt zich een 
door een doophek omgeven preek-
stoel uit 1769 met een eenvoudige 
versiering in rococostijl. De lezenaar 
draagt de initialen F.R. ter herin-
nering aan dominee Frans Rondaan 
en aan de trap is een draaibare arm 
met een messing doopschaal beves-
tigd. Tegenover de preekstoel staan 
vijf herenbanken uit de zeventiende 
en achttiende eeuw, waarvan er twee 

overhuifd zijn en voorzien van fa-
miliewapens. De derde van links 
werd opgericht door Tsjerk Boelens 
(†1651) die als ‘grietman’ belast was 
met het bestuur en de rechtspraak in 
en rond Buitenpost. 

Andere banken behoorden toe aan de 
geslachten Scheltinga-Kinnema en 
Bouricius-Van Vierssen (ca. 1739). 
De kerkvloer bevat een rijke collectie 
gebeeldhouwde hardstenen grafzer-
ken uit de zestiende tot en met de 
achttiende eeuw. Het orgel voor de 
westwand dateert uit 1877 en werd 
gebouwd door L. van Dam & zn. uit 
Leeuwarden. 

De foto’s zijn van Regnerus Steensma, de in 
2012 overleden kerkbouwhistoricus die bij le-
ven in Buitenpost woonde.

DOARPSBELANG, EK JO BELANG

Onder deze titel willen we u maande-
lijks op de hoogte houden van het wel 
en wee van Doarpsbelang De Wester-
een. 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.
De afgelopen maand was een maand 
waarin het relatief rustig was, maar er 
toch wel het een en ander gebeurde. 
Allereerst heeft het bestuur kennis ge-
maakt met onze nieuwe burgemeester, 
Klaas Agricola. Dit gebeurde is een 
tweetal bijeenkomsten. Een afvaardi-
ging van het bestuur ontmoette de bur-
gemeester eerst op een  bijeenkomst op 
het gemeentehuis, waar de inwoners 

van Dantumadiel waren uitgenodigd 
om kennis te maken. Een groot aantal 
inwoners maakte hier gebruik van. Op 
informele wijze presenteerde de heer 
Agricola zich aan de aanwezigen, die 
verder konden genieten van de humor 
van Teake van der Meer en muziek van 
muziekanten van de Wâldsang.
Een week later was er overleg met de 
burgemeester, dorpencoördinator en 
het bestuur van DB. Deze ontmoeting 
vond plaats in het Badhûs. Daar werd 
uitgebreid van gedachten gewisseld 
over waar DB zich mee bezig houdt 
en hoe de burgmeester daar naar kijkt. 
DB werd aangenaam verrast door de 
standpunten en meningen die de bur-
gemeester naar voren bracht. Er lijkt 
een frisse wind te gaan waaien vanuit 
het gemeentehuis in Damwoude. De 
ambities zijn in ieder geval volop aan-
wezig. Hoe dit in de praktijk uit gaat 
pakken moet natuurlijk nog worden 
afgewacht, maar met een nieuw col-
lege van B&W moet in de toekomst 
constructief kunnen worden samenge-
werkt. Beide partijen hebben daar alle 
vertrouwen in. 

Op dit moment zijn er nog steeds een 
aantal zaken die (nog) niet naar wens 
verlopen.
Zo is er nog steeds geen oplossing 
gevonden voor de verkeersdrukte op 
de Miedloane. Er worden wel diverse 
overleggen gevoerd, maar tot resultaat 
heeft dit nog niet geleid.
Verder is er ook nog steeds niks gebeurd 
op het gebied van de verlichting langs 
het fietspad bij TUIN en de omlegging 
van het fietspad met passende verlich-
ting op de Rinewâl. Wat dit laatste be-
treft is de procedure door de gemeente  
met zes weken verlengd, waardoor eer-
der toegezegde aanleg vr het broedsei-
zoen ernstig in gevaar komt. Dat bete-
kent dat er weer minstens een half jaar 
vertraging zal zijn. DB hoopt dat het 
zover niet zal komen.
Ook overleg over het totaal-verkeers-
plan voor de Westereen komt nog 
steeds niet van de grond. Dit is erg 
jammer, te meer omdat er in het ver-
leden diverse toezeggingen zijn gedaan 
om hier toch eindelijk mee te gaan be-
ginnen. De gevolgen van de aanleg van 
de Centrale As zijn duidelijk merkbaar 

in ons dorp. Naast de positieve gevol-
gen, en die zijn er onmiskenbaar, zijn 
het vooral de negatieve gevolgen die 
aandacht verdienen en naar de mening 
van DB te weinig worden onderkend.
Tenslotte een positief bericht. Begin 
februari zijn er twee bijeenkomsten 
geweest waar de bewoners van de deel-
gebieden 1 en 2 van de Salomon Le-
vystraat die na afbraak van hun huidige 
woning te kennen hebben gegeven te-
rug te keren naar een nieuw te bouwen 
woning in hetzelfde gebied. Thús Wo-
nen presenteerde hier de uitgewerkte 
plannen. De bewoners konden hier 

aangeven welke woning ze in de toe-
komst willen hebben. Er komen drie 
soorten woningen, 1 of twee persoons 
huishoudens, gezinswoningen en le-
vensloop bestendige woningen.  Ook 
werd aangegeven welke planning de 
woningstichting voor ogen heeft. 1 mei 
dienen de huidige woningen van deel-
gebied 1 verlaten te zijn. De bewoners 
zijn dan allemaal in andere woningen 
ondergebracht. September wordt met 
de sloop van de woningen van dit deel-
gebied begonnen, die dan mei 2019 
opgeleverd moeten worden. Deelge-
bied 2 volgt later.
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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

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

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

Wie vertrouw
jij het meest 

kwetsbare toe?

www.verloskundigen-dokkum.nl

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

Pyeongchang
“Fryske” tompoucen  4 st. € 5,65

“Kenia” brood € 3,45

“Duitse” Schwartzwalderkirsch 
koekjes 4 st. € 4,25

“Spaanse” broodjes 6 st. € 2,45

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.
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Fotopuzzel speurtocht 
De Sûkerei
In de voorjaarsvakantie, van dinsdag 27 februari t/m vrijdag 2 maart, 
is openluchtmuseum “De Sûkerei” in Damwâld elke dag geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. In het kader van “Help Pake en Beppe de vakantie 
door” mogen kinderen t/m 12 jaar gratis naar binnen onder begeleiding 
van een betalende volwassene, bijvoorbeeld een pake, beppe, heit, mem 
enz. Het thema is “Typisch Fries”. Er is een leuke fotopuzzel speurtocht 
door het cichoreimuseum, de wâldhúskes en de nieuwe poldermolen. 
Het zijn typisch Friese foto’s, waarbij je moet speuren waar deze zich be-
vinden in het museum. Na afloop kun je het woord raden. Er zijn leuke 
prijsjes mee te winnen! Ook zijn er oudhollandse spelletjes en kleurpla-
ten. Kom kijken en spelen! We zien jullie graag in de voorjaarsvakantie. 
Openluchtmuseum “De Sûkerei”, Trekwei 8a in Damwâld. Meer infor-
matie op www.desukerei.nl

Help pake en beppe de vakantie door
27 februari t/m 2 maart

Kinderen gratis naar ‘typisch Friese’ musea in voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie organiseert 
Museumfederatie Fryslân samen 
met Friese musea en archieven voor 
de 17e keer ‘Help pake en beppe de 
vakantie door!’.  Vanaf dinsdag 27 
februari tot en met vrijdag 2 maart 
2018 worden er volop leuke en 
leerzame activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Kinderen tot en 
met 12 jaar hebben gratis toegang op 
vertoon van hun pake, beppe of een 
andere volwassene. Thema dit jaar 
is ‘Typisch Fries’. De officiële aftrap 
van de week is maandag 26 februari 

bij openluchtmuseum en themapark 
De Spitkeet in Harkema. 
‘Help pake en beppe de vakantie 
door!’ speelt in op het feit dat kinderen 
in vakanties vaak bij hun grootouders 
logeren. Voor pakes en beppes is het 
soms lastig een leuke activiteit te 
bedenken met hun kleinkinderen. De 
activiteitenweek biedt uitkomst: Er 
is een ruim aanbod aan activiteiten 
dat zowel leuk en leerzaam is voor 
kinderen als volwassenen. Zo komt 
jong en oud op een boeiende manier 
in contact met het cultureel erfgoed 

in Friesland. Op dit moment staat 
het aantal deelnemende instellingen 
op 37. Dat zijn er nu al 4 meer dan 
vorig jaar. Een overzicht van alle 
deelnemende instellingen is te vinden 
op www.museum.frl/pakebeppe. 
Op dezelfde pagina staat een link 
naar het activiteitenoverzicht dat 
begin februari compleet zal zijn.

Thema dit jaar is ‘Typisch Fries’. Wat 
maakt Friesland bijzonder? Waarom 
zijn wij Friezen zo trots, maar ook 
koppig en standvastig? Wat heeft 

ons gevormd en vooral: wat betekent 
de Friese taal voor Friezen? Het 
zijn vragen die in meer of mindere 
mate aan de orde komen tijdens de 
activiteiten. ‘Help pake en beppe 
de vakantie door!’ wordt langzaam 
maar zeker een ware Friese traditie. 
Ieder jaar geniet de activiteitenweek 
veel belangstelling van kinderen 
en volwassenen. Lisette Zwerver 
van Museumfederatie Fryslân over 
de kracht van het concept: “De 
week sluit heel mooi aan bij de 
interesses van zowel kinderen als 

volwassenen. Er is voor ieder wat 
wils. De activiteiten zijn toegespitst 
op kinderen, maar ook voor pake en 
beppe of heit en mem zijn ze leuk. 
Daarnaast zijn de vaste collecties en 
activiteiten van de musea natuurlijk 
óók de moeite waard.” Of de gratis 
entree voor kinderen meehelpt? 
“Natuurlijk”, aldus Zwerver, 
“daarmee is een museumbezoek met 
de (klein)kinderen nog betaalbaarder. 
Zeker voor grote gezinnen scheelt 
het behoorlijk.”  

De Schierstins 
Donderdag 1 maart zal de Schierstins om 14.00 uur in het teken staan van 
de nieuwe avonturen van Jan Klaassen door poppentheater Anansi. Een 
voorstelling voor kinderen vanaf 4 jaar en (groot)ouders. Poppentheater 
Anansi laat zondag 30 juli de held van de poppenkast tot leven komen in 
de Schierstins.
Jan Klaassen heeft geen zin om Katrijn te helpen met afwassen en 
pannenkoeken bakken. Dat is geen werk voor mannen. Maar als Katrijn 
hem vertelt over een ontsnapte boef, waar je een dikke beloning voor krijgt 
als je hem pakt, weet hij een pracht excuus om niet te helpen met die 
stomme afwas. Maar buurman boef is ook niet gek. Hij pakt Jan, in plaats 
van dat hij gepakt wordt door Jan. En de boef weet nog wel meer geintjes. 
Dan is Katrijn er met haar gevoel voor daadkracht. Kom maar eens kijken 
hoe dat afloopt. Terwijl ze genieten van hun succes, worden ze gestoord 
door de boze buurman. Die vindt dat de hond van Jan zich ongemanierd 
gedraagt en dat Jan een stuk tuin van hem ingepikt heeft. Hoe zou dat nou 
weer aflopen. Maar Jan en Katrijn zouden de ‘Jan en Katrijn’ natuurlijk niet 
zijn als het afloopt in hun voordeel. 

Kabouters in De Kruidhof 
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert De Kruidhof, Schoolstraat 29b in Buitenpost op zondag 4 maart 2018 
‘Pssst . . . Ik vertel je echt geen sprookjes, kabouters bestaan echt’. Wil je meer weten over kabouters en nog heel 
veel andere natuurwezens, hoe ze eruitzien, wat ze doen, hoe zij allemaal hun eigen element in de natuur opbouwen 
en onderhouden én hoe belangrijk het voor hen is door heel veel mensen gekend te worden? Kom dan naar deze 
verhalenmiddag. Neem vooral ook grote mensen mee. Voor iedereen van 8 tot 88 jaar. Gratis toegang. De Kruidhof 
is een botanische tuin en museum in Buitenpost in de Nederlandse provincie Friesland. Er zijn zeventien thema-
tuinen die samen 3,5 hectare beslaan. Er groeien 2.000 verschillende planten waaronder 1.500 soorten kruiden. 

De Spitkeet in Harkema
In de voorjaarsvakantie is De Spitkeet in Harkema speciaal geopend voor pakes en beppes die met hun klein-
kinderen iets leuks willen doen (Ook vaders en moeders zijn met hun kinderen hartelijk welkom). De Spitkeet 
is open van 10.00 tot 17.00 uur op dinsdag t/m vrijdag. Kinderen t/m 12 jaar hebben op vertoon van pake en/of 
beppe gratis toegang. Voor volwassenen geldt de normale toegangsprijs van € 4.50. Donateurs hebben vrije toe-
gang. Kinderen kunnen aan één activiteit deelnemen en betalen daar € 2.00 voor. Ze kunnen kiezen uit vier knut-
selwerkjes: een potlood met een gezicht, een raceauto van hout, een schaap of een houtontwerp. Hun werkstuk 

mogen ze meenemen naar huis. 
Behalve deze knutselwerkjes is op 
woensdag- en vrijdagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur de bokken-
wagen aanwezig waarop ze een 
ritje over het themapark kunnen 
maken. Net als vorige jaren zal het 
zeker weer een gezellige boel wor-
den.

Themapark de Spitkeet, De Du-
nen 3, 9281 KT Harkema. 06-
83417414 of 0512-840431. Zie 
ook www.despitkeet.nl. E-mail: 
info@despitkeet.nl

Beleef een dag in de tijd van Ot en Sien
In Museumboerderij Ot en Sien in Surhuisterveen lijkt de tijd te hebben 
stilgestaan. Je stapt zo het leven binnen van een Nederlands gezin in de 
jaren 1900-1920. Je ziet hun huiskamer, de kinderkamer, keuken en een 
slaapkamer met bedstede. Bezoek het schooltje, kruidenierswinkeltje en 
de ouderwetse dokterspraktijk. Unieke, nostalgische monumenten uit een 
periode van burgerlijke rust. Het is de tijd waarin televisie en telefoon 
nog geen rol van betekenis speelden. Pas later zouden deze noviteiten 
het leven van de doorsnee Nederlander ingrijpend veranderen. Speel net 
als vroeger een van de oudhollandse spelletjes. Leuk voor jong en oud. 
Voor de kinderen is er een speurpuzzeltocht door het museum. Zo biedt 
museumboerderij Ot en Sien alles om een dagje te genieten van de sfeer 
van weleer. Tijdens de voorjaarsvakantie hoeven de kinderen geen entree te 
betalen onder begeleiding van een volwassene. 
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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 altijd 
10% korting op 
ons assortiment 
feestartikelen 

@
@

Riddersmaweg 2 | 9291 NC KOLLUM | Tel. 0511 - 45 25 25 | Fax 0511 - 45 34 07 | verkoop@barkmeijerbv.nl
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VRIJDAG 16 FEBRUARI - DE 
WESTEREEN – Paardenmarkt bij 
manege It Bytling. Vanaf 16.00 uur.
BROEKSTERWÂLD - 
Toneelvereniging It Moat Kinne uit 
Broeksterwâld/De Falom speelt in 
dorpshuis de Pipegael de musical 
Bloedbân. Kaarten via de site: 
kaarten € 14,50 exclusief 1 euro 
administratiekosten per bestelling 
(ongeacht de hoeveelheid kaarten).
BUITENPOST - Lezing en proeverij 
voorjaarreiniging van het lichaam 
met kruiden. Hortus van Fryslân De 
Kruidhof, Schoolstraat 29b. Deelname 
€ 20,00 incl. proeverij en recepten. 
(Contant betalen bij binnenkomst).  
Van 13.30-16.00 uur. Opgave info@
dekruidhof.nl.
ZATERDAG 17 FEBRUARI 
- BROEKSTERWÂLD - 
Toneelvereniging It Moat Kinne uit 
Broeksterwâld/De Falom speelt in 
dorpshuis de Pipegael de musical 
Bloedbân. Kaarten via de site: 
kaarten € 14,50 exclusief 1 euro 
administratiekosten per bestelling 
(ongeacht de hoeveelheid kaarten).
LEEUWARDEN - Leeuwarden, 
culturele hoofdstad van mijn dromen, 
een muzikale historische performance. 
Medewerkers: Selma Mae, De 
Westereen; Hillie Kooistra, Feanwâlden; 
Dick Jongman, Feanwâlden; Hans 
Kuypers (Ninelives), Leeuwarden; 
Lars van Sante Opeinde; Arnold 
Wiegersma, Kollumerzwaag; Bauke en 
Zweitse de Roos (Gjin Belies), Burgum. 
Presentatrice: Riemie Hoeksma, De 
Westereen, muziek: Peter van der Ploeg 
(De Westereen), Dick van Empel 
video effecten. De Grote Zaal van De 
Neushoorn. Zitplaatsen. Deur open 
20.00 uur, aanvang 20.30 uur. VVK-
kassa € 10,00. VVK online € 12,00.  
Zitplaatsen.
ZONDAG 18 FEBRUARI - 
SYBRANDAHÛS –  Iris Kroes in 
Kloosterkapel Sibrandahûs. Van ‘The 
Voice of Holland’ via een cruise naar 
Noorwegen om vervolgens langs 
Lowlands in Sibrandahûs uit te komen. 
Iris Kroes is van vele markten thuis. 
De Drachtster zangeres, die tevens een 
bedreven harpiste is, brengt veel werk 
van haar allernieuwste cd. Haar fluwelen 
vocalen worden begeleid door pianiste 
Sofia Dragt. Aanvang: 15.30 uur. Kapel 

open 15.00 uur. Entree: € 7.50.
NOARDBURGUM - Baptisten 
Gemeente Noordbergum Pleinkerk. 
10.00 uur Ds. Tjerk Bosscher. 
Israëlzondag m.m.v. Henk Kobus en 
Loes Slagter. 
MAANDAG 19 FEBRUARI - 
BUITENPOST - Workshop 
Opruimen & Ontspullen in Bibliotheek 
van 19.30 – 21.30 uur. De kosten: 
bibliotheekleden € 5,-; niet-leden €10,-. 
Opgave: balie Bibliotheek of via www.
ontdekdebieb.nl. 
WOENSDAG 21 FEBRUARI - 
WÂLTERSWÂLD - NPV-avond: 
Hoe eet u en wat weet u? van de 
afdeling Dantumadiel/Tytsjerksteradiel. 
Spreekster: G. Rijnders, Wierden. 
Aanvang 19.45 uur. Geref. vrijgemaakte 
kerk, Tsjerkeloane 12. Inlichtingen A. 
Kooistra, 0511-420899.
BUITENPOST - Israël werkgroep 
Buitenpost.  Ds. Kees Kant  spreekt 
over zijn boek ‘Van Eisenach naar 
Bethlehem’ in de Christengemeente te 
Buitenpost. De avond begint om 19.30 
uur en de toegang is vrij. Lichtbaken, 
Marconistraat 5.
DONDERDAG 22 FEBRUARI - 
FEANWÂLDEN - Jaarvergadering. 
Daarna Theo Mulder over het gebruik 
van onze bodem/aarde. Aanvang: 19.45 
uur in De Mienskip, Haadstrjitte 17. 
www.vrouwenvannu.nl/feanwalden 
ZATERDAG 24 FEBRUARI - DAMWÂLD 
– Toneelvereniging “Hjir binne we 
dan” speelt “Blyn Spul” in de Krúswei. 
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 
uur. Entree 10 euro. Voorverkoop 8 euro. 
Online te bestellen via www.dekruisweg.
nl. Kaarten bij Priméra van der Weg. Na 
afloop 60/70 jaren livemuziek met de 
band Bonifacius. 
BUITENPOST - Stichting ‘Cruising 
for Jesus’ organiseert i.s.m. St “YTF” de 
“Pitstopdienst” met Herman Boon en 
de CFJ-band o.l.v. Annefrouk Eland.  
Aanvang 19:30 uur. De Achtkant 48, 
Buitenpost. 
ZONDAG 25 FEBRUARI - 
FEANWÂLDEN – Concert Trio 
Classique (NNO-ensemble), Sergei 
Bolotny (viool), Noëlle Weidmann 
(cello), Keiko Sakuma (piano), Trio’s 
van Beethoven, Schumann en Brahms. 
Aanvang 15.00 uur. De Schierstins, 
Haadstrjitte 1, 9269 SW Feanwâlden, 
info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
NOARDBURGUM - Baptisten 

Gemeente Noordbergum Pleinkerk. 
10.00 uur Ds. Tjerk Bosscher m.m.v. 
Praisecombo. 19.30 Johannes de Heer 
zangavond m.m.v. Trekzak-ensemble 
‘Krekt Oars’.
DONDERDAG 1 MAART - 
FEANWÂLDEN – Nieuwe avonturen 
van Jan Klaassen door poppentheater 
Anansi: vanaf 4 jaar en (groot)ouders. 
Aanvang 14.00 uur. De Schierstins, 
Haadstrjitte 1, 9269 SW Feanwâlden, 
info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
VRIJDAG 2 MAART - 
KOLLUMERZWAAG - Kredyt 
KroechTeater, een prachtige kroeg 
voorstelling van Achmea Culpa in De 
Trije Doarpen. Aanvang: 20.00 uur. 
Voorverkoop €12,50; aan de zaal €15,-.
ZATERDAG 3 MAART - DAMWÂLD 
– Toneelvereniging “Hjir binne we 
dan” speelt “Blyn Spul” in de Krúswei. 
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.30 
uur. Entree 10 euro. Voorverkoop 8 euro. 
Online te bestellen via www.dekruisweg.
nl. Kaarten bij Priméra van der Weg. 
ZONDAG 4 MAART - DAMWÂLD - 
“Sjong op foar Jezus”, zondagavondzang 
in “de Ontmoeting” Foarwei 48. 
M.m.v.: Advendo, Kollumerzwaag; 
Sjaloom, Hallum; Soli Deo Gloria, 
Drachten, mannenkoor Sjongersnocht 
en vrouwenkoor Carmina beiden uit 
Damwâld; Fedde de Vries, vleugel en 
orgel, Eddy Huizinga, trompet. Toegang 
vrij. Aanvang 19.30 uur. 
DINSDAG 6 MAART - BUITENPOST – 
‘De historie van de cichorei’, door Oege 
Jan Leegstra in de Schakel. Toegang 
gratis. Stichting Oud Achtkarspelen.
ZATERDAG 10 MAART - DE 
WESTEREEN – Tributenight. 
Highway to Rosie (AC/DC). In Your 
Honor (Foo Fighters) het Badhûs. Info 
www.badhus.nl 
WÂLTERSWÂLD - Zangavond 
met samenzang in de Gereformeerde 
Kerk, Foarwei 27. Thema: Passie, 
Pasen en Psalmen. Medewerking: t 
Noorderjongerenkoor. Meditatie: ds. 
A.A. Egas. Orgel: Wilbert Magré. 
Aanvang 19.30 uur, toegang gratis. 
DINSDAG 13 MAART - BUITENPOST- 
Stamboomonderzoek cursusavond 
voor beginners in de bibliotheek. 
Opgeven kan via de bibliotheek of via 
m.bruining@chello.nl
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 
Boekehoeke 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. 
Iedereen die graag andere mensen 
wil ontmoeten, is van harte welkom. 
De Buurtkamer is een initiatief van 
Stichting Welzijn het Bolwerk en 
Stichting AanZet.  Sportloane 2B 
in De Westereen. Informatie: www.
debuurtkamer.com, mail via info@
debuurtkamer.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 Boekehoeke 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.

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 gemeentehuis 
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@keunstkrite.nl. Informatie:  
www.achtkarspelen.nl 
BURGUM- Vaste exposities; Bulthuis, 
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 

DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25. 
FEANWÂLDEN –  t/m 24 februari. 
Expositie ‘Staten en stinzen in 
beeld’, olieverfschilderijen door Klaes 
Posthuma. Zaterdag 3 maart. 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 torenkasteel’. Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 u. 
(m.u.v. zaalverhuur).
HURDEGARYP – Expositie Rein 
de Vries. T/m 20 maart tijdens 
openingstijden in It Maskelyn. 
Toegang gratis. Info: 0511-472126. 
JISTRUM – Atelier MD, Schoolstraat 
57, tekeningen en schilderijen Minse 
Dijkstra. Open op afspraak. 0512-
471369.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie 
Louise de Winter, Papergirls en 
figuratieve schilderijen en Max de 
Winter suggestief, figuratieve olie- 
en acrylschilderijen. Alleen open op 
afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster 
Claercamp. 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, Gabriel Gressie, 
Ahmad Haraji, Annita Hoekstra, 
Romee Kanis, Patrick van der Linde en 
Brita Seifert. 

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

‘Ik sjoch op gjin hûndertsje’,  
sei de man en hy seach yn it  
lege jildkistke.

Frysk sprekwurd

‘Ik kijk niet op een honderdje”,  
zei de man en hij keek in het lege geldkistje. 

AGENDAFEBR-
UARI

Kredyt KroechTeater yn De Trije Doarpen
2 maart wordt het volop genieten van twee mooie mensen in De Trije 
Doarpen, Anke Bijlsma en Gerrit Haaksma. Gerrit met z’n grote en af en 
toe doordringende ogen, met zijn nogal eens overtuigend luide stem. 
Anke met af en toe een verleidelijk zachte stem en heel soms een 
klein beetje ondeugend (Twenste Hettie). 

Zij weten  met z’n tweeën de zaal, 
van begin tot einde te boeien, door 
de verrassende typetjes  die  Gerrit 
en Anke  spelen. Zij spelen Kredyt 
KroechTeater, een prachtige kroeg 
voorstelling van Achmea Culpa. Dat 
staat garant voor een avond lachen!
 
‘Neidat Knilles yn ‘Katarsis’ syn 
dochter kwyt rekke is, giet hy de 
wrâld yn om te sykjen nei ien fan de 
âldste hynderrassen; de Ahalteke; it 
gouden hynder. Op it Amelân rint 
noch neiteam fan dit edele bist. Hy 
komt werom yn it kafee om hjir oer 
te fertellen. Hy moetet de Twentske 
Hettie, se skriuwt in boek oer in 

Fryske artyst dy ’t se hertstochtlik 
adoreard.  De politiker, Peke van der 
Klamp, nimt al fêst wat kredyt op 
de demokrasy.  It moaist soe wêze as 
Hettie sjocht hoe linich hy him hjir 
troch hinne slacht.  Jabke, it fleksibel 
postkantoar, sorteart de post yn it 
kafee. Wat net bestiet hoecht ek gjin 
post te krijen.  Sa folle minsken, sa 
folle ferhalen. Yn ‘Kredyt’ komme se 
by elkoar yn kafee De Bûnte Bok.

De (kroeg)voorstelling Kredyt van 
Achmea Culpa is formidabel goed. 
Het Fries gesproken stuk vormt 
voor niet Friestaligen nauwelijks 
een probleem. Anke Bijlsma en 

Gerrit Haaksma weten met hun 
diverse karakters de actualiteit in al 
haar omvang ontzettend goed neer 
te zetten. Treffende beelden van 
beroepen, die onder vuur staan of 
omstandigheden die de hedendaagse 
bedreigingen nauwelijks kunnen 
weerstaan en waardoor oude 
vertrouwde beroepen verdwijnen.

NPV avond: Hoe eet u en wat weet u?
Op DV woensdag 21 februari is er een avond van de N.P.V afd.Dantumadiel/ Tytsjerksteradiel. G. Rijnders een be-
kende spreekster uit Wierden heeft een natuurgeneeskundige praktijk “Voed je wijzer”. Zij hoopt een lezing te houden.
Onderwerp: Hoe eet u en wat weet u? Graag neemt zij u mee in de keuken van Natuurvoeding. Haar passie voor 
gezonde voeding is ontstaan door een zoektocht naar het oplossen van chronische klachten. Inmiddels mag zij vanuit 
haar praktijk mensen helpen met het opsporen van de oorzaak van hun klachten, door o.a.het aanpassen van voeding en 
leefstijl. Tegenwoordig missen we de goede voedingstoffen in het eten. Hoe kunnen we deze op een mogelijke manier 
binnen krijgen? Kom horen naar dit onderwerp wat aktueel is, en u kunt uw vragen stellen. Aanvang 19.45 uur. Geref. 
vrijgemaakte kerk, Tsjerkeloane 12, Walterwâld. Inlichtingen A. Kooistra tel: 0511 420899.
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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

Tuin! Zwaagwesteinde
Boppewei 17
9271 VH De Westereen
Tel.: (0511) 44 31 80
www.tuincentrumtuin.nl

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85

Volop Zandstra
schaatsen t k !aatsenaatsen

Art. Nr. 1392

te koop!te kte k p

Art. Nr. 1592

Grootste dealer van

Noord-Friesland

Tolhuis 11 • 9291 JZ Kollum • Telefoon 06-83694520
facebook: nailz4you

Voor mooie verzorgde nagels

1e Urban Nails STAR  
salon in Friesland

Gastouderbureau de Wâlden

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

Telefoon: 06-46776278 www.kindvandaag.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

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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Johannes de Heer Zangavond 
Zondag 25 februari is er om 19:30 uur weer een Johannes de Heer ‘Zang-
avond’ in het kerkgebouw van de Baptisten Gemeente aan de Zevenhuis-
terweg 39 te Noardburgum. Het belooft een fijne zangavond te worden met 
medewerking van het Trekzak-ensemble  ‘Krekt oars’ uit Noardburgum. Er 
staan weer prachtige Johannes de Heer liederen op het programma, waarbij 
ook rekening wordt gehouden met eventuele verzoeknummers. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. 

Avond4Daagse De Westereen: 
1968-2018
50 jaar avondvierdaagse in de Wes-
tereen; een mijlpaal voor de organi-
satie. Deze editie zal worden gehou-
den van 14 tot en met 17 mei 2018 
met als uitvalsbasis Brugchelencamp. 
Een gebeurtenis die de organisa-
tie niet ongemerkt voorbij wil laten 
gaan. Hoe dit programma er uit gaat 
zien is op dit moment nog een groot 
vraagteken, daar wordt nog over na-
gedacht.

Het is echter al wel de bedoeling 
om in de De Westereender die op 
9 mei zal verschijnen aandacht aan 
dit jubileum te besteden. Hoe is het 
allemaal zo gekomen, wie waren 
de mensen die dit hebben opgezet, 
kortom de geschiedenis vanaf 1968 
tot nu. Aangezien de organisatie pas 
sinds kort onder verantwoording 
van de “vereniging Avond4Daagse 
De Westereen” wordt gehouden, is 
er ook geen sprake van een vereni-
gingsarchief. 

De organisatie was altijd in handen 
van een groepje vrijwilligers die zich 
hier alleen maar mee bezig hielden. 
Jaarlijks een paar keer vergaderde en 

dan was er weer een vierdaagse. 
Nu is de organisatie op zoek naar 
foto’s, artikelen, anekdotes over de 
vierdaagse. Kortom, alles wat hier 
maar iets mee te maken heeft.

U kunt uw informatie kwijt via 
mail op het adres: tjipkep@hot-
mail.com of op het adres: de Acht 
1, 9271 AM De Westereen. Ik 
haal het ook graag bij u thuis op, 
even een telefoontje naar 0511-
442939, (Tjipke Postma) en we 
maken even een afspraak.

Dit jubileum is voor twee dames 
die nu nog deel uitmaken van de 
organisatie aanleiding om er mee 
te stoppen. Jarenlang hebben An-
neke en Tsjimmie deel uitgemaakt 
van het team, maar ze willen nu 
een stapje terug doen om plaats te 
maken voor een nieuwe generatie. 

Daarom is het bestuur op zoek 
naar twee, liefst drie dames om het 
team te komen versterken. Heeft u 
belangstelling hiervoor? Neem ge-
rust contact op via eerder genoemd 
mailadres en/of telefoonnummer.

Beauty Center Plantinga 20 jaar! 
DE WESTEREEN – 20 jaar Beauty Center Plantinga in De Westereen. ‘Een 
bijzondere mijlpaal, dat laten we zeker niet ongemerkt voorbijgaan. 
We kijken dankbaar terug op de afgelopen twintig jaar,’ aldus Chantal 
Plantinga, die vanaf de opening intensief betrokken was bij het Beauty 
Center, dat ze vol liefde en passie in haar hart meedraagt. 

‘Het zijn niet alleen de behandelin-
gen, de momenten dat je bezig bent 
en mensen stralend vertrekken, maar 
ook de contacten, de gesprekken die 
je voert, waardoor je een bijzondere 
band opbouwt met de klant, dat dit 
werk zo boeiend maakt.’

Twintig jaar geleden werd de opening 
van Beauty Center Plantinga verricht 
door de toenmalige burgermeester 
van Dantumadiel, Eggens. Het was 
de start van een mooie periode voor 
Chantal, Gerrit en Hetty, die steeds 
alert waren op de nieuwste ontwik-
kelingen op de markt. ‘Wij vinden 
het belangrijk om de tijd te nemen, 
een luisterend oor te bieden en in te 
spelen op de wensen van onze klanten. 
Daarvoor is het volgens mij een nood-
zaak om de nieuwste ontwikkelingen 
te volgen, zodat we optimaal kunnen 
werken en adviseren om het beste 
resultaat te behalen,’ aldus Chantal 
Plantinga. ‘Ik was twintig jaar toen ik 
hier als zelfstandige begon, direct na 
mijn opleiding. Ik heb nergens anders 
ervaring opgedaan, maar ik kan niet 
zeggen dat ik daar spijt van heb gehad. 
Vanaf de eerste dag heb ik mij kunnen 
ontwikkelen, je doet ervaring op en je 

leert. Iedereen is anders, dat hebben 
die twintig jaar mij wel geleerd.’

Beauty Center Plantinga is een com-
pleet beautycentrum, waar men voor 
veel verschillende behandelingen te-
recht kan, ook voor bijvoorbeeld pier-
cing en tattoo. Een centrum dat zich 
blijft ontwikkelen, maar de nadruk 
vooral legt op het natuurlijke, ook in 
de producten die Chantal Plantinga 
gebruikt. ‘Ik vind het na twintig jaar 
nog steeds boeiend om iets voor men-
sen te kunnen betekenen. 
Dit houdt in, dat ik moet investeren 
in mensen. Dat boeit mij. Het is toch 
prachtig dat je naast het beeld van 
schoonheid ook kunt werken aan het 
zelfvertrouwen. Mensen voelen zich 
beter als ze beseffen dat ze er goed 
uitzien. Dat geeft hun vertrouwen, 
daarnaast is de band met de klan-
ten erg belangrijk. Het persoonlijke 
aspect. Ik houd mijn eigen klanten, 
vaste vertrouwde gezichten. Dat vind 
ik belangrijk maar de klanten ook. Ze 
hoeven niets meer uit te leggen. Ik ken 
mijn klanten en weet welke producten 
ze wel of niet kunnen gebruiken en of 
ze ergens allergisch voor zijn.’ 

‘In de schoonheidssalon zijn we re-
cent van start gegaan met de nieuwe 
huidverzorgingslijn PUURR. Steeds 
meer mensen ontwikkelen een over-
gevoeligheid voor onder andere 
conserveringsmiddelen en parfum. 
PUURR heeft een compacte lijn 
voor ieder huidtype, maar ook voor 
de hypergevoelige huid, de Organic 
lijn. Een lijn gebaseerd op biologi-

sche ingrediënten zonder alcohol of 
parfum, 97% natuurlijk. Daarnaast 
lanceren we ook een 100% natuurlijke 
mineralen make-up lijn. Tevens zijn 
de gezichtsbehandelingen uitgebreid 
met o.a. Cupping (bindweefsel) mas-
sage, een geweldige BAMBOO-rug 
scrubmassage van de ZENsation lijn, 
bindweefsel rollers voor collageen en 
elastine activatie en een ACID Peel 

Treatment. We werken met nieuwe 
Permanente Make-up apparatuur en 
pigmenten voor het beste resultaat. 
Voor alle behandelingen, informatie 
en jubileumaanbiedingen kunt u een 
kijkje nemen op onze nieuwe website: 
www.beautycenterplantinga.nl 

Chantal, Gerrit en Hetty Plantinga (Foto: Marcel 
van Kammen)

Pitstopdienst
Stichting ‘Cruising for Jesus’ organiseert in samenwerking met: St “YTF” op 
24 februari in Buitenpost de “Pitstopdienst” met Herman Boon. Zaterdag 24 
februari organiseren wij een avondmeeting die voor iedereen toegankelijk is. 
Herman Boon ook wel bekend als cabaretier zal deze avond spreken en de 
CFJ-band zal onder leiding van Annefrouk Eland de aanbidding verzorgen. 
Op eigentijdse en krachtige manier zal Herman het Woord brengen. Het doel 
ervan is om (weer) aangevuurd en opgebouwd te worden om Jezus te volgen. 
Deze dienst zal worden gehouden in de Fonteinkerk te Buitenpost en u bent 
van harte welkom. Deze avond is ook bedoeld voor mensen die meer willen 
weten over geloof in God maar ook zal er alle ruimte zijn voor gebed voor ge-
nezing of andere noden. Koffie staat klaar vanaf 19:00 uur Pitstopdienst begint 
om 19:30 uur. De Achtkant 48, Buitenpost. Een pitstop: Een moment om even 
stil te staan, bij te komen en bij te tanken. www.cruisingforjesus.nl http://www.
youretheflameministries.org/

Workshop 
Opruimen & 
Ontspullen in 
Bibliotheek 
Buitenpost 
Op maandag 19 februari vindt 
in Bibliotheek Buitenpost de 
workshop Opruimen & Ontspullen 
plaats. Professional organizer Tea 
Rodenburg neemt je mee in de 
wereld van opruimen en ontspullen. 
Genieten in een gezellig en 
opgeruimd huis? Dat willen we 
allemaal, maar hoe? Tijdens deze 
workshop krijg je tips en trucs over 
hoe je uitstelgedrag en lastige klusjes 
op een leuke manier tackelt. Je krijgt 
praktische organizing tips, zodat je 
huis overzichtelijk is en je ruimte in 
je hoofd, huis en leven krijgt.  

De workshop vindt plaats op 19 
februari van 19.30 – 21.30 uur 
uur in Bibliotheek Buitenpost. De 
kosten voor bibliotheekleden zijn 
€5,-, de kosten voor niet-leden zijn 
€10,-. U kunt u opgeven aan de 
balie bij de Bibliotheek of via www.
ontdekdebieb.nl. 

“Sjong op foar Jezus” centraal in zondag-
avondzang
Zondagavond 4 maart 2018 staat weer in het teken van de zangavond in “de Ont-
moeting” Foarwei 48 te Damwâld. U kunt genieten van vele Friestalige en Neder-
landstalige liederen die door de koren ten gehore worden gebracht. Aan deze avond 
werken vele christelijke koren mee: Advendo uit Kollumerzwaag, Sjaloom uit Hal-
lum en Soli Deo Gloria uit Drachten, mannenkoor Sjongersnocht en vrouwenkoor 
Carmina beiden uit Damwâld. Al deze koren staan onder leiding van Johanna van 
der Weide-Jongsma. Daarbij wordt muzikale medewerking verleend door Fedde de 
Vries die vleugel en orgel bespeelt. Eddy Huizinga zal een extra muzikaal tintje bij-
dragen met het bespelen van de trompet. Al luisterend en zingend zullen de bezoe-
kers van een fijne avond kunnen spreken. “Sjong op foar Jezus” is het credo, waarbij 
alle aanwezigen één groot koor zullen vormen. De toegang is vrij, er wordt een col-
lecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Aanvang is 19.30 uur. U bent van 
harte welkom om deze bijzondere zangavond bij te wonen!

Christelijk antisemitisme van Eisenach naar Bethlehem
Op uitnodiging van de Israël werk-
groep Buitenpost spreekt ds. Kees Kant 
op woensdag 21 februari naar aanlei-
ding van zijn boek ‘Van Eisenach naar 
Bethlehem’ in de Christengemeente te 
Buitenpost. De avond begint om 19.30 
uur en de toegang is vrij. Ds. Kees Kant 
is predikant van de PKN te Katwijk 
aan Zee en spreekt regelmatig namens 
Christenen voor Israël. Deze avond 

spreekt hij over zijn boek ‘Van Ei-
senach naar Bethlehem’. Het thema is: 
De anti-Joodse houding in de christe-
lijke kerk en bij Palestijnse christenen’. 
Op een vakantie in Eisenach ontdekte 
Kees Kant dat in het Instituut Ei-
senach een theologie ontwikkeld is, die 
veel verder gaat dan de bekende ver-
vangingsleer, waarin de kerk de plaats 
van Israël heeft overgenomen. Op een 

andere reis naar Bethlehem ontdekte 
hij dat deze nog ernstiger vorm van an-
tisemitisme gehoor vindt bij Palestijnse 
christenen. Deze leer houdt in dat het 
bestaansrecht van Israël zelfs ontkent 
wordt. Abraham zou de eerste ‘bezetter’ 
van het land zijn. De avond is een ini-
tiatief van de Israëlwerkgroep Buiten-
post en begint om 19.30 uur in Licht-
baken, Marconistraat 5 te Buitenpost. 
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www.taxipostma.nl
Tevens kunt u bij ons terecht voor:

● Ziekenvervoer
● Groepsvervoer
● Horecavervoer
● Schoolvervoer

                  

vBel vrijblijvend voor 
informatie: 0511 – 421665
of info@taxipostma.nl

Voor al uw ziekenvervoer 
in de regio Damwoude

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.

Kom nu naar Multimate voor 
de nieuwe collectie behang.
Een breed assortiment verdeeld over vele thema’s.

Kom nu naar Multimate voor 

Tolwei 22A, 9271 HM de Westereen
T. 0511-444747
zwaagwesteinde@multimate.nl
www.multimate.nl
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Wereld beroemde darters Andy Fordham en Tony O’ Shea in de Kruswei, Damwâld.

A NIGHT AT THE DARTS
Op vrijdag 2 Maart vanaf 20.00 uur is er een Dartsdemo in de Kruisweg te Damwâld met Andy Fordham, Tony o Shea 
en mastercaller Ray Martin. Deze laatste zal zeker de demo opzwepen met vooral de worpen van One hundred and 
Eighty. Tijdens deze avond worden er loten verkocht om kans te maken een leg te gooien tegen één van deze giganten. 
Tijdens de superronde is er kans om een gesigneerd dartbord te winnen. Het wordt voor iedereen een superavond. Je 
bent van harte welkom. De deur is open vanaf 19.00 uur. Kaarten online : www.dekruisweg.nl , Primera Damwâld voor 
10 euro in de voorverkoop en 12 euro aan de zaal. Voor meer evenementen check de agenda op de website.

De schepping als pure kunst 
Bekijk de schepping van de wereld door de ogen van kunstenaar Jan Kooistra. 
Tot en met 28 oktober zullen de 7 imposante doeken, die het scheppingsverhaal 
in beeld vatten, een prachtige plek hebben in het Observeum (Streekmuseum-
Volkssterrenwacht) van Burgum voor de expositie ‘’de Schepping’’.   Bij een 
tentoonstelling van deze schilderijen in de Grote Kerk van Gouda hebben 
tienduizenden bezoekers de kern van deze kunstwerken op zich in laten werken. 
Nu krijgt Friesland die gelegenheid. Entree voor kinderen tot 6 jaar gratis, van 6 
tot 16 jaar 3,00 en volwassenen 4,50. Voor openingstijden zie www.observeum.nl 

“Hjir binne we dan” speelt “Blyn Spul”
Sinds 1984 brengt de toneelvereni-
ging “Hjir binne we dan” uit Dam-
wâld een toneelstuk op de planken. 
Uit vroegere tijden is bekend, dat de 
bewoners van de dorpen in Fries-
land en Groningen zich in de win-
teravonden vermaakten met toneel 
spelen. En in februari bracht de to-
neelvereniging dan een toneelstuk 
op de planken. In Damwâld is er 
ook dit jaar weer een toneelstuk en 
wel op zaterdag 24 februari en zater-
dag 3 maart.  Deze toneelvereniging 
staat bekend vanwege het spelen 
van humoristische toneelstukken. 
En wat is er zo langzamerhand 

veel gelachen in de Krúswei. Andries 
Visser was één van de spelers van het 
eerste uur. Ook dit jaar speelt Andries 
Visser weer een rol. Visser speelt met 
vier vrouwen “Blyn Spul”. “Blyn Spul” 
bevat hilarisch stout plan. Drie vrien-
dinnen spreken tijdens hun wekelijkse 
kaartavondje hun zorg uit over de Zorg 
in het verzorgingstehuis in hun dorp. 
Ze zijn ook heel duidelijk welke wan-
toestanden er in het verzorgingstehuis 
heersen. In de nachturen is er slechts 
één verpleegster aan het werk om zorg 
te bieden voor twintig bejaarden. De 
gemeente wil geen extra geld geven om 
deze wantoestanden te verbeteren. Er 

moet echt iets ondernomen worden, 
aldus de kaartvriendinnen. De vrien-
dinnen bedenken om dan maar een 
bank te overvallen. Met het geld kun-
nen  ze dan hulp bieden voor betere 
zorg voor het bejaardentehuis. Hoe 
dit hilarische toneelstuk afloopt kunt u 
met eigen ogen bekijken in de Krúswei. 
De première is op zaterdag 24 februari 
vanaf 20.00 uur. Ook zijn de kaarten 
online te bestellen via www.dekruis-
weg.nl  en natuurlijk kunt u kaarten 
kopen bij Priméra van der Weg in het 
winkelcentrum, Damwâld. Op 24 fe-
bruari is er na afloop 60/70 jaren live 
muziek met de band Bonifacius. 

Speeltuin De Hege Seis
 
Het is alweer twee maand geleden 
dat wij een stuk in de Westereen-
der hadden staan over de speeltuin 
De Hege Seis, inmiddels zijn er 
grote sprongen gemaakt. We heb-
ben de 35000,00 euro van het Iepen 
Mienskip Funs besteed aan ons pa-
radepaardje de Sona Boog, een in-
teractief toestel voor alle leeftijden 
en toegankelijk voor rolstoelen en 
rollators. Deze is besteld. Het ge-
sprek met de gemeente hebben we 
gehad en we wachten op akkoord 
van de gemeenteraad voor een fi-
nanciële bijdrage we hebben goede 
hoop en verwachten positief bericht 
eind maart, zodat ook andere toe-
stellen besteld kunnen worden zo-
dra hier nieuws over is berichten we 
iedereen uiteraard.
 
We hebben ons als speeltuin inge-
schreven voor de collecte van Jantje 
Beton, wij mogen in de hele Wes-
tereen collecteren en de helft van de 
opbrengst mogen we houden, wat 
kunnen we hier weer leuke dingen 
voor gaan doen in de speeltuin. De 
collecte vindt plaats in de week van 

5 t/m 10 maart en we zoeken nog 
collectanten dus mocht je eraan mee 
willen werken dat De Westereen een 
prachtig gemeenschappelijke beleef-
tuin krijgt, geef je dan op bij een van 
de bestuursleden.
Naast de collectie aan de deur is er 
vanaf 5 februari ook de mogelijkheid 
om te doneren in de digitale collecte-
bus deze zijn te vinden op Facebook, 
WhatsApp, en E-Mail en kunnen 
gedeeld worden met alle familie, ken-
nissen en vrienden in heel Nederland. 

Op 10 maart is de nationale vrijwil-
ligers dag van NL Doet, ook hier-
voor zijn we uitgeloot en hebben we 
een leuk bedrag gekregen om onder 
anderen de 3 oude speeltoestellen 
die we gered hebben op te knappen. 
Uiteraard zijn er veel werkzaamhe-
den nodig in een nieuw aan te leggen 
speeltuin, dus ook hier nodigen we 
eenieder van harte uit om te komen 
helpen.  Naast dat het productief is, 
is het een dag om kennis te maken 
met de bewoners, u aan te melden als 
vrijwilliger en de plannen in te zien. 
Uiteraard is dit alles onder het genot 

van een kopje koffie of thee met wat 
lekkers. U kunt op 10 maart aanschui-
ven in de speeltuin via de ingang op 
de Egbert Baarsmastrjitte vanaf 10.00 
uur tot een uur of 15.00/ 16.00. 

De maanden december en januari 
hebben we gebruikt om samen met 
Grayson Beimers een student van 
NOFCOM-onderdeel van de Friese 
Poort hier in De Westereen (voor-
malig Trion gebouw) een website te 
bouwen, deze is inmiddels ook in de 
lucht www. Speeltuindehegeseis.nl 
neem snel een kijkje voor uitleg, doel, 
bestuur en donatie informatie. Een 
prachtig ontwerp wat geheel kosteloos 
is gemaakt door NOFCOM en waar 
we in het bijzonder Emile en Grayson 
zeer erkentelijk voor zijn. We hopen 
op veel vrijwilligers en collectanten 
voor onze beide initiatieven. 

Voor vragen of aanmeldingen kun-
nen jullie contact opnemen met het 
bestuur: Anneke Prins, 06-15524975; 
Loina Meijer-de Vries, 06-34926528; 
Symkje de Bruin, 06-12199650.

‘Ik loop met plezier een 
tijdje mee in een gezin’
Home-Start biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp en 
vriendschap aan gezinnen met jonge kinderen die wel een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. Deze hulp is laagdrempelig door de inzet van 
ervaringsdeskundige opvoeders.  

‘Ik ben Ans en heb 2 volwassen 
kinderen. Sinds een jaar ben ik 
vrijwilliger bij Home-Start. Twintig 
jaar geleden waren mijn kinderen 1 en 
3 jaar. Dit was een leuke periode, maar 
het was niet altijd even makkelijk. Ik 
was net verhuisd en voelde me vaak 
alleen. Wat had ik toen graag met 
andere moeders gesproken over de 
kinderen. Over waar ik van genoot, 
maar ook over wat ik lastig vond. Zoals 
mijn peuterzoon, die toen heel slecht 
luisterde. Nee, het was echt niet altijd 
even gezellig! Toen ik over Home-
Start las heb ik me direct aangemeld 
voor dit vrijwilligerswerk. Graag wil 
ik vanuit mijn eigen ervaring een 
luisterend oor bieden voor een andere 
ouder. Een tijdje ‘meelopen’ en van 
betekenis kunnen zijn voor een andere 
moeder! Dat geeft veel voldoening ik 
leer er zelf ook veel van. Kom jij ons 
team versterken?’ 

Een vrijwilliger biedt naast een 
luisterend oor ook gezelligheid en 
geeft aandacht aan de kinderen. Veel 
gezinnen geven aan weinig contacten 
te hebben in de buurt. Een vrijwilliger 
kan hier een positieve rol vervullen 
door te kijken welke mogelijkheden 
er zijn in de omgeving. De hulpvraag 
van de ouder staat altijd centraal. Een 
vrijwilliger wordt met zorg bij een 
gezin gezocht en kan zich daardoor 
goed inleven in de vraagstelling van het 
gezin. Een vrijwilliger komt wekelijks 
een ochtend of middag, zolang een 
ouder dat prettig vindt. Deze hulp 
kan tot 1 ½ jaar ingezet worden. 
Home-Start is een gecertificeerd 
programma dat wereldwijd wordt 
aangeboden. Humanitas is 5 jaar 
terug gestart in Noordoost Friesland 
met dit programma en inmiddels 
zijn er zes deelnemende gemeenten. 
Jaarlijks worden rond de 60 gezinnen 

geholpen en zijn er in elke gemeente 
vrijwilligers beschikbaar om een gezin 
te begeleiden. Nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom!
 
Vrijwilliger worden? 
Iedereen die ervaring heeft met 
opvoeden en het als een uitdaging 
ziet om jonge gezinnen te begeleiden, 
kan zich aanmelden. Voor inschrijving 
komt de coördinator langs voor een 
kennismakingsgesprek. Hierna volgt 
een basistraining van 6 ochtenden, 
waarbij de visie en werkwijze van 
Home-Start aan bod komen. Er wordt 
inzicht verkregen in diverse hulpvragen 
van gezinnen en de persoonlijke 
kwaliteiten van vrijwilligers. De 
coördinator kent alle betrokken 
partijen en begeleidt het hele traject. 
In de diverse intervisiegroepen worden 
de praktijkervaringen (anoniem) 
gedeeld. Er kan gratis deelgenomen 
worden aan trainingen. Zo kunnen 
vrijwilligers zich verder ontwikkelen 
en krijgen ouders passende hulp van 
betrokken mensen.  

Aanmelden. 
Gezinnen kunnen zichzelf 
aanmelden, er zijn geen wachtlijsten. 
Veel aanmeldingen verlopen echter 
via de gemeentelijke gebiedsteams of 
instanties. In alle gevallen geldt dat 
ouders zelf gemotiveerd moeten zijn 
voor deze vorm van hulp. Home-Start 
kan ingezet worden voor-tijdens en na 
professionele hulpverleningstrajecten. 
Soms is men al geholpen als iemand 
de tijd neemt om te luisteren of 
samen leuke dingen te ondernemen. 
Informatie kan verkregen worden bij 
de projectcoördinator Els Spaanstra, 
06 35113852 / E.Spaanstra@
humantas.nl/  www.home-start.nl

Vanaf 2018 is AKBK de trotse sponsor van het JO11-1 team van de VVZ. AKBK Administratie het adres voor al 
uw administratie, belastingaangiftes en bedrijfsadviezen. Tevens heeft Douwe de Jager hierin een bemiddelende rol 
gespeeld. Namens de ouders en spelers van het team willen wij deze 2 mannen danken voor deze prachtige nieuwe 
outfit. AKBK voor als u zorgeloos wilt ondernemen, voor meer informatie www.akbk.nl

AKBK Administratie troste sponsor VVZ JO11-1
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TE KOOP

GEEN VERKOOP,

GEEN KOSTEN

WIST U DAT...
 

- Uw huis gemiddeld 15% minder oplevert wanneer u het  
huis zonder makelaar verkoopt?
 
- Uw huis gemiddeld 10% minder oplevert wanneer u het 
huis via een online makelaar verkoopt?  
(bron: RTL Z) 

Kies daarom voor een NVM-makelaar en profiteer van onze actie: 

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

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling


