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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

Burgemeester Agricola wil  
tussen de mensen staan
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

DAMWÂLD – Burgemeester van Dantumadiel! Een droom die werkelijkheid is 
geworden? Klaas Agricola durft hier volmoedig ‘ja’ op te antwoorden, met 
daarbij slechts één kanttekening: ‘Ik wou graag burgemeester zijn van een 
kleine Friese gemeente. Dantumadiel past perfect in het profiel dat ik voor 
ogen had. Een dagje fietsen met Thea, mijn echtgenote, was voldoende om 
een poging te wagen. Ik zie dit als een enorme uitdaging. Samen met veel 
anderen, wil ik proberen hier wat moois neer te zetten. Een mooie, kleine 
zelfstandige gemeente waar leven, wonen en werken nog goed is. Het is hier 
in één woord: geweldig! Mijn visie is, dat we best trots op deze regio mogen 
zijn.’ Begin februari gaat het echtpaar Agricola zich vestigen in Feanwâlden. 

Klaas Agricola werd op 1 december jl., 
tijdens een bijzondere raadsvergade-
ring, beëdigd en geïnstalleerd door de 
Commissaris van de Koning, de heer 
Arno Brok. Agricola is de opvolger van 
waarnemend burgemeester Sicko Hel-
doorn. Hij is geboren en getogen Fries, 
een boerenzoon uit Reahûs. In huize 
Agricola is Fries nog steeds de “mem-
metaal” en Fryslân “it heitelân”. ‘Mijn 
twee dochters verstaan het Fries uitste-
kend, maar spreken het niet. Zij waren 
van mening dat ze daar niets aan had-
den in Dalfsen, uiteraard terecht, maar 
nu de ene een relatie heeft met een Fries, 
komt er wellicht toch nog een kente-
ring.’ Agricola lacht, de burgervader 
voelt zich nu al thuis in Dantumadiel. 
Na de middelbare landbouwschool in 
Sneek koos hij voor een betrekking in 
de agrarische sector, waardoor hij dicht 
bij zijn roots bleef. De Friese boeren-
zoon, die uiteindelijk voor het ambt in 
Dantumadiel koos, neemt een schat aan 
ervaring mee. Zo werkte hij voor Nestlé, 
zuivelfabriek Salland bv, het Centraal 
Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenhe-
den in de Zuivel en de Agrarische Be-
drijfsverzorging Flevoland en Veluwe. 
Ook in de politiek heeft Agricola veel 
ervaring opgedaan. Hij koos voor de lo-
kale politiek Gemeentebelangen Dalf-
sen, met nu negen van de 21 zetels in 

de raad veruit de grootste. Agricola was 
niet alleen voorzitter, maar had ook drie 
jaar zitting in de raad, werd in 2010 wet-
houder en uiteindelijk locoburgemees-
ter. Een bestuurder met veel ervaring, de 
sterke man die Dantumadiel voor ogen 
had en die de gemeente in de komende 
jaren moet leiden. Agricola verkeert in 
Fryslân in een uitzonderingspositie, hij 
is de eerste partijloze burgemeester van 
de provincie Fryslân. ‘Het is niet zo dat 
ik nu snel nu even voor de komende ge-
meenteraadsverkiezing lid word van een 
van de politieke partijen in Dantuma-
diel. Ik vind het zelf een prima zaak, dat 
ik niet aan een politieke partij gebonden 
ben. Het doet er tenslotte niet toe wat 
er achter je naam staat, je moet het met 
zijn allen als gemeenteraad doen. Het 
gaat niet om dat stempel, maar om het 
resultaat. Ik ben niet politiek gekleurd, 
misschien is dat soms een klein voor-
deeltje.’

‘In Dalfsen had ik het uitstekend naar 
mijn zin. Een mooie gemeente, maar 
ik had tegen Thea wel eens over mijn 
droom gesproken, die van een kleine 
Friese gemeente. Met de schaalver-
groting werd die kans uiteraard steeds 
kleiner. Toen ik de vacature van Dan-
tumadiel zag, zijn we samen op een za-
terdag gaan fietsen in de gemeente. Ik 

ben in het winkelcentrum in Damwâld 
geweest, het prachtige Rinsumageast, 
maar ook in Feanwâlden en De Wes-
tereen, waar we een uitsmijter hebben 
gegeten. Ik heb contact gezocht met 
mensen, zo kon ik mooi voelen wat er 
leeft in de gemeente. Ik was direct onder 
de indruk van de prachtige gevarieerde 
omgeving, maar ook de bevolking sprak 
mij aan. Duidelijk, eerlijk en recht-
streeks. Er werd geen blad voor de mond 
genomen, maar dan weet je ook waar je 
aan toe bent. Die directheid spreekt mij 
aan. Dat het gemeentebestuur ervoor 
heeft gekozen om zelfstandig te blijven, 
vind ik getuigen van moed. Niet mee-
gaan met de algemeen heersende ten-
dens. Je eigen koers uitzetten en blijven 
staan voor wat je zegt.’  
‘Mijn doel is om als gemeente samen te 
bouwen aan een gemeenschap, waar het 
goed wonen, werken en leven is. Daar-
voor hebben wij iedereen in de gemeen-

te nodig, vooral als we denken aan de 
leefbaarheid in de dorpen. Ik wil geen 
burgervader zijn die alleen maar achter 
het bureau zit, ik wil tussen de mensen 
staan, door bijvoorbeeld naar evenemen-
ten te gaan en zo contact met mensen 
te maken. Toegankelijk zijn, open zijn, 
vertrouwen in elkaar hebben. Overleg is 
belangrijk, maar dan nog zal natuurlijk 
niet alles zomaar even opgelost kun-
nen worden. Door te luisteren kom je in 
ieder geval wel dichter bij elkaar. Voor 
mij zijn de drie A’s ontzettend belang-
rijk: Aandacht, Aandacht, Aandacht. 
Natuurlijk blijft het altijd mensenwerk 
en kan er iets verkeerd gaan, maar dan 
moeten we elkaar daar normaal op kun-
nen aanspreken en niet de aanval kiezen. 
Mensen moeten voelen, dat de gemeente 
er is om hen te ondersteunen en te hel-
pen waar dat nodig blijkt. Als ik ergens 
voor ga, doe ik dat voor de volle honderd 
procent. Ik ben vasthoudend en als het 

moet fanatiek,’ verklaart de inmiddels 
57-jarige burgervader van Dantumadiel. 
Als persoonlijke verhoudingen goed 
zijn, kun je zakelijk ook veel voor elkaar 
krijgen. Wat mij vooral ook trekt in de 
gemeente Dantumadiel is de sfeer van 
gemeenschapszin. Een belangrijk aspect 
waarop je kunt bouwen. Samenwerken, 
dat is de reden waarom ik mij hier nu 
al thuis voel. Verder heb ik ook nog de 
slogan: “koopt in den vreemde niet, wat 
eigen regio u biedt”. We hebben een re-
gio om trots op te zijn, een regio die we 
aan anderen moeten tonen. Wat betreft 
toerisme liggen er beslist mogelijkhe-
den,’ aldus Agricola, die door ingewij-
den wordt omschreven als een “mensen 
mens”. Fietsen en tuinieren zijn de hob-
by’s, waarmee hij inspiratie op doet voor 
een mooie, maar zeker ook uitdagende 
taak. Een kleine gemeente groothouden 
in al zijn elementen.
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GRATIS Zwemlessen in
ZwemCentrum Kollum!

Willem- Lodewijkstraat 47, KOLLUM  T: 0511-544602
www.zc-kollum.nl

Zwemles bij ZwemCentrum Kollum betekent:

�  Warm water �  Instructeur altijd mee in het water
�  Zwemles in kleine groepjes �  Veilig & snel leren zwemmen met de Swimsafe
�  Geen wachtlijst �  U weet exact waar u aan toe bent
�  Gespreid betalen 

U kunt met uw zoon of dochter 5 weken gratis op zwemles komen!* 
Na 5 weken bepaalt u zelf of uw kind door gaat of stopt, als u stopt betaald u niets.
Gaat u door dan betaald u pas vanaf dat moment.

Gee�  u zich op met 2 kinderen of meer op dan krijgt ieder kind 5 zwemlessen GRATIS. Gee�  u 1 kind op dan geldt 
4 weken gratis zwemles. Voordeel bij meer kinderen is meer korting en u kunt wellicht samen rijden? 

*Zie voor de voorwaarden onze site.

Let op
 Vol=Vol!

www.dijkstramode.nlwww.dijkstramode.nlwww.dijkstramode.nl

GRATISGRATIS
Elk 2e artikelElk 2e artikel

m.u.v. basis- (10% korting) en nieuwe collectiem.u.v. basis- (10% korting) en nieuwe collectie

MODE VOOR HEM EN HAARMODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden
www.dijkstramode.nl

MODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden
www.dijkstramode.nl

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

Badhúswei 1A, De Westereen 
T: 0511 445050, www.dorpsacker.nl
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Tijdverspilling
Tegeltjeswijsheid. Heeft u er ooit van ge-
hoord? Natuurlijk wel, want ze hangen 
in veel toiletten. Ik ben dan ook altijd heel 
benieuwd welk tegeltje ik tegenkom in een 
ander huis. Tegeltjeswijsheid, ik vind het 
woord totaal niet van toepassing. Ik vind 
het persoonlijk soms tegeltjes hoofdbrekers. 

Wat kan ik er mee, wat moet ik er mee en 
wat voegt het toe aan mijn leven? Neem 
nu de tegeltjesspreuk, die we allemaal ken-
nen: “Oost West, Thuis Best”. Lijkt mij op 
het eerste gezicht nogal makkelijk, eigenlijk 
te simpel en om het dierenrijk erbij te be-
trekken met een uitdrukking “een waar-
heid als een koe”. Maar juist in deze tijden, 
wanneer we toch het individualisme weer 
moeten verlaten en er uiteraard ook geen 
sprake mag zijn van discriminatie, ja dan 
moet zo’n tegeltje natuurlijk in de grijze 
container. 

Oost en West, ja dat mag volgens de te-
geltjes lekker thuis zitten, maar wat doen 
we met Noord en Zuid. Maakt ons iets 
uit, waar ze zich het beste thuis voelen of 
interesseert ons dat geen zier? Thuis niet 
dat blijkt uit het witte tegeltje met de 
blauwe letters. Daar hebben we dus geen 
enkele boodschap aan. Laat ze maar zitten 
waar ze zitten. Blijf zitten waar je zit en 
verroer je niet. Zo gaat dat ook met Noord 
en Zuid. Velen hebben zo’n ogenschijnlijk 
onschuldig tegeltje in huis, maar ik denk 
dat dit, wat ze tegenwoordig spam op de 
computer noemen, is. Ik hoop dat er toch 
een politicus is, die hier vragen over durft 
te stellen, want Noord en Zuid wordt be-
wust genegeerd, laat ik maar zeggen ge-
discrimineerd. Waarschijnlijk moeten we 
met de bus naar het Binnenhof, of zouden 
ze daar niet weten waar het Noorden en 
Zuiden ligt?

Jefanka

COLUMN

Eastermar
Legacy; ik had nog nooit van het woord 
gehoord. Letterlijk vertaald betekent het 
‘nalatenschap’, oftewel: hetgeen dat over-
blijft. Het woord legacy wordt hier in 
Friesland tegenwoordig te pas en te on-
pas gebruikt als het gaat om Leeuwarden 
Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. In 
dat kader betekent het woord legacy dat 
het evenement Culturele Hoofdstad ook 
op langere termijn, dus ver na 2018, nog 
voordelen moet opleveren voor de regio. 
Ik moest er aan denken toen ik afgelopen 
week al die mensen in Eastermar zag. 
Vrijdagmiddag net voor zes uur kregen 
de prijswinnaars van de Postcode Lote-
rij eindelijk te horen welk bedrag er op 
hun lot viel. Retenieuwsgierig zat ook ik 
plat voor de buis. En niet alleen vrijdag, 
maar bijna de hele week. Iedere dag kre-
gen we een update van wie er wel en geen 
lot had en hoe hoog de zenuwen inmid-
dels opliepen. Alsof we allemaal massaal 
naar de Friese versie van Utopia keken. 

Een week lang volgde heel Nederland 
het wel en wee van Eastermar - of Iehs-
termoahr zoals ze bij RTL zeggen. Waar 
een week geleden met een beetje mazzel 
één fanatieke Triviant-speler wist dat dit 
het geboortedorp van topmodel Dout-
zen Kroes is, wijst nu iedereen zonder 
problemen het dorpje aan op de kaart. 
De RTL-filmploeg vertelde ons in een 
mum van tijd werkelijk alles over de 1300 
inwoners. Over de twee kapsters, de vijf 
timmermannen, drie elektriciens en één 
André Hazes in de dop: zanger Johan. In 
recordtempo trokken ze daar op de RTL-
redactie bovendien een blik Bekende 
Friezen open. Van onze knuffel-Fries 
Piet Paulusma tot presentator Sipke Jan 
Bousema, die we stiekem allemaal een 
beetje waren vergeten. En van gouden 
keeltjes Tim Douwsma en Elske de Wal-
le tot onze Quentin Tarantino look a like 
Steven de Jong. Iedereen, werkelijk ie-
dereen werd opgetrommeld. En allemaal 
vertelden ze hoe fantastisch het is om uit 
Friesland te komen. Afgelopen week was 
me dan ook een Friese reclamespot van 

heb ik jou daar. Beter konden we als pro-
vincie niet in beeld komen. Heel Neder-
land was live getuige van de schoonheid 
van Friesland en van de gastvrijheid en 
beleefdheid van onze inwoners. Wat dat 
betreft hadden we geen beter dorp kun-
nen treffen dan Eastermar. Geen ruzi-
ende buren, maar samen proosten op het 
geluk van de ander. De inwoners van Ea-
stermar lieten zien dat we hier wellicht 
een klein accent hebben, maar dat ‘zulks 
helendal niets geeft’. Maar bovenal lieten 
al die Eastermarders zien dat wij Friezen 
voor geen miljoen naast onze schoenen 
gaan lopen. In plaats van te fantaseren 
over dikke villa’s of vakantiehuizen in het 
buitenland, droomde iedere prijswinnaar 
heel voorzichtig van een nieuwe bad-
kamer. Misschien, heel misschien, een 
nieuwe keuken. Of nou ja, omdat het nu 
toch kan, een aanbouw achter het huis. 
Een nieuw klompenhokje. Maar gekker 
hoeft echt niet. Bouwbedrijven, installa-
tiemonteurs, badkamer- en keukenboe-
ren in en rondom Eastermar kunnen hun 
agenda maar schoonvegen, want er wordt 

de komende jaren heel wat verbouwd 
daar. Vergelijk dat met de miljoenen die 
in Culturele Hoofdstad worden gepompt 
en waarvan we hopen er ooit nog iets 
van terug te zullen zien. Eastermar be-
wijst dat het ook anders kan. Dat je geen 
miljoenen nodig hebt om je rijk te voe-
len. En dat bescheidenheid zich dubbel 
en dwars terugbetaalt. Onbetaalbaar: de 
legacy van Eastermar.

Nynke van der Zee

Olympisch vuur blijft branden  
bij Dennis Veenker
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

HEERENVEEN – De teleurstelling is voelbaar in de woorden van Dennis 
Veenker. De 25-jarige bobslee-atleet had een Olympische droom. Een 
droom die eindigde in een nachtmerrie, voor de inmiddels in Heerenveen 
wonende, maar uit Damwâld afkomstige atleet. Het seizoen 2017-2018 
stond volledig in het teken van de komende Olympische Spelen in het 
Zuid-Koreaanse Pyeongchang. 

Deze olympische vlam mag dan voor 
Veenker gedoofd zijn, maar het vuur 
voor de spelen van 2022 in het Chi-
nese Peking gloeit nog volop in het 
hart van de topsporter. ‘Natuurlijk, we 
hebben ons niet kunnen kwalificeren, 
maar toch hebben we het afgelopen 
seizoen veel geleerd. Veel ervaring op-
gedaan en dat is heel belangrijk voor 
bobsleewedstrijden.’
Volgende maand van 9 tot 25 febru-
ari staan de Olympische Winterspelen 
in Pyeongchang op het programma. 
Deelname aan de Olympische Spelen 
is voor vrijwel iedere sporter de ultieme 
droom. Ook Dennis Veenker had deze 
droom, die uiteindelijk niet in realiteit 
omgezet kon worden. Het was een 
seizoen van keihard werken, alles eruit 

willen halen. ‘We hebben er alles aan-
gedaan. We zijn tot het uiterste gegaan, 
ik denk niet dat we onszelf iets kun-
nen verwijten. We zijn naar Calgary in 
Canada vertrokken om daar optimaal 
te kunnen trainen. Naast de vele trai-
ningsweken hebben we deelgenomen 
aan alle wedstrijden in het wereldbe-
kercircuit en deels de NAC (North 
America Cup). Wij zijn op verschil-
lende plaatsen in Noord-Amerika, Ca-
nada, Europa en Korea geweest.’ 

Veenker heeft inmiddels een mooie 
carrière in de sport achter de rug, 
maar toch barst hij nog van de am-
bities. Voordat bobsleeën hem in de 
macht kreeg, richtte hij zich vooral op 
atletiek. Hij werd in de training voor 
die sport lang begeleid door zijn vader 
Hugo. Polsstokhoogspringen bracht 
hem naar de top van Nederland, met 
als absolute hoogtepunt brons tijdens 
het NK-indoor bij de A-junioren. 
Doordat zijn vader ook training gaf 
aan de nationale selectie bobsleeërs, 
kwam Dennis in aanraking met deze 
sport. ‘Er zijn grote overeenkomsten 
tussen deze twee sporten. Het gaat om 
korte explosieve acties. Ik zou naast 
bobsleeën niet aan andere sporten 
kunnen deelnemen. Maar het is een 
fantastische sport. Je kunt bijna niet 
beschrijven hoe mooi het is, als je de 
baan af dendert met een snelheid van 
zo’n 130-150 kilometer. Dat geeft een 
enorme kick, de adrenaline stroomt 
door je bloed tot grote hoogte. Het 
is vooral ook een teamsport, je moet 
op elkaar ingesteld zijn. Elkaar volle-
dig vertrouwen. Angst? Nee, angst in 
die zin heb ik niet dat er iets verkeerd 
gaat, maar toch ben ik niet zo’n koele 
kikker dat ik zeg dat ik nooit bang ben 
geweest. Ik ben reserve, dat betekent 
dat ik overal in de slee ingezet kan 

worden. Als je als laatste inspringt, 
zie je niets, maar voel je de snelheid. 
Je hoort de bob over het ijs denderen 
en dan moet je blindelings vertrouwen 
op de stuurman. Het enige wat je weet 
is waar je op de baan bent. Een intens 
gevoel, maakt zich van je meester.’

Bijna vier jaar geleden maakt Dennis 
Veenker zijn eerste afdaling. Onbe-
wust was er een nieuw virus in zijn 
sportaderen gekropen. De snelheid 
en de expressie van de sport spraken 
hem aan en deed de pijn van de eerste 
afdeling vervagen. Vanaf 2015 neemt 
hij deel aan wereldbekerwedstrijden 
en ook het Europees kampioenschap 
staat op zijn lijst. Een betrekkelijke 
nieuwkomer. ‘Bobsleeën is intensief. 
Het vraagt enorm veel. In ongeveer 
een minuut moet alles kloppen. Dit 
vraagt trainingsarbeid, maar zeer ze-
ker ook ervaring. Ik heb hier nu bijna 
vier jaar naar toegeleefd. Proberen er-
varing op te doen, van elke wedstrijd 
goed of slecht, leer je. Dat is noodza-
kelijk. Natuurlijk ben ik zwaar teleur-
gesteld, dat we er niet in zijn geslaagd 
om ons te plaatsen voor de Olympi-
sche Spelen. Ik kijk echter ook tevre-
den terug, het ging steeds beter. Er is 
niet één specifiek punt wat ons parten 
heeft gespeeld. Het is op meerdere 

punten iets beter worden. Dat kan 
door te investeren,’ aldus Veenker.

Olympische Spelen zijn voor sporters 
als Veenker niet jaarlijks. Juist de cy-
clus van vier jaar geven de spelen hun 
charme. Veenker zou dan 29 jaar zijn. 
‘In principe kan het. Ik wil daar ook 
voor gaan, maar je moet wel afwach-
ten hoe het dan met de fysieke ge-
steldheid van je lichaam is. Bobsleeën 
vraagt veel van je lichaam, je moet ge-
woon alles in een zeer korte tijd geven 
en het moet steeds kloppen. Je kunt 
gemakkelijk een blessure oplopen, li-
chaam en geest moeten het dan nog 
aankunnen. Lukt dat, dan wil ik er 
nog wel een periode van vier jaar aan 
vastknopen. De komende twee jaar 
ga ik mij echter eerst op mijn studie 
Sport, Gezondheid en Management 
richten. Ik heb toch wel achterstand 
opgelopen. Het is het echter volledig 
waard geweest, want ik heb een enor-
me ervaring opgedaan, veel kunnen 
zien en ook geleerd hoe de top van de 
sportwereld in elkaar zit. Bovendien 
heb ik ook nog veel van de wereld ge-
zien. Ik organiseer voor alle donateurs 
aan het einde van het seizoen, in mei 
2018, een sponsoravond in Dokkum. 
Door middel van deze activiteit kan ik 
de bobslee-ervaring delen! 
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Voor het vegen van de
schoorsteen door gediplomeerde  
schoorsteenveger
Vergeet niet uw kanaal jaarlijks te laten vegen. 
De bladeren vallen weer van de bomen, de 
kachels kunnen weer lekker branden. 

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

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

Tevens uw adres voor reinigen van
mechanische ventilatie en ongedierte. 

U kunt ons bereiken op:
Kantoor: 0511-401027

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

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

kans op een kuub gedroogd hout!

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
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“Knipoog” te kort voor deelname Olympische spelen
Tekst: Johannes van Kammen.

FEANWÂLDEN – Een knipoog, meer is het eigenlijk niet in de topsport, die kan 
betekenen dat je wel of niet naar de Olympische Spelen mag afreizen. Die 
knipoog, een tiende van een seconde, viel voor Letitia de Jong uit Feanwâlden 
naar de verkeerde kant op de 1000 meter. Weg was haar Olympische droom. 

Dat ze vorige week een van de Neder-
landse schaatsers was, die deelnam aan 
het gedevalueerde (een aantal Olym-
pische toppers kwam niet aan de start) 
eerste EK-afstanden in het Russische 
Kolomna was een schrale, maar ander-
zijds toch mooie troost. Haar World 
Cup-ticket voor de 500 meter had de 
25-jarige De Jong puur op eigen kracht 

en talent veroverd tijdens de NK-afstan-
den, waar haar 1000 meter niet bepaald 
de beste uit haar toch prachtige carrière 
was. Letitia de Jong kwam in Rusland 
uit op de 500 en 1000 meter en de 
teamsprint, samen met Mayon Kuipers 
uit Heerenveen en Sanneke de Neeling. 
Met een zesde plaats op de 500 en een 
vijfde stek op de 1000 meter kan Letitia 

redelijk tevreden terug kijken. Het zilver 
op de teamsprint was een mooie be-
kroning en afsluiting van het Europees 
kampioenschap. De sprintvrouwen van 
iSkate, waaronder ook Letitia, rijden 
voor het vijfde en laatste seizoen onder 
de vlag van AfterPay. Kopvrouw van 
de ploeg is olympisch kampioen Jorien 
ter Mors. Zij schaatst met de nationale 
sprinttop: Floor van den Brandt, Anice 
Das en Janine Smit. Daarnaast heeft 
Team AfterPay Europees sprintkam-
pioen Karolina Erbanova in de gelede-
ren. De jonge ploeg bestaat volledig uit 
rijders, die weten hoe het is om mee te 
draaien in het World Cup-circuit.  De 
schaatsers die zich wisten te plaatsen 
voor de Olympische Spelen, lieten over 
het algemeen het Europees Kampioen-
schap Afstanden aan zich voorbijgaan. 
Duidelijk een slechte timing voor dit 
evenement, dat de potentie heeft om tot 
een groot internationaal toernooi uit te 
groeien.
Letitia de Jong (5 maart 1993) is de 
jongste sprintster in de ploeg. Haar 
debuut was bij het NK Sprint in 2011, 
waar ze eindigde op een 15de plaats. 
Het  daaropvolgende seizoen werd ze 
senior en maakte ze de overstap naar 
de opleidingsploeg van iSkate van trai-
ner Dennis van der Gun. Letitia is de 
nummer vijf van het NK-sprint van 

afgelopen seizoen. Ze won  tijdens dat 
toernooi zilver op de 1000 meter. Naast 
de schaatssport is  Letitia de Jong ook 
druk met haar studie Geneeskunde aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Een tiende van een seconde, meer was 
het niet, kwam Letitia de Jong te kort 
om zich in de olympische ploeg te 
schaatsen. Iets meer dan een meter. Ze 
stond, na de toch verrassende Anice 
Das waartegen ze het in het onderlinge 
treffen moest afleggen, op een keurige 
tweede plaats, maar wist ook dat in 
de laatste rit tussen kanonnen Mar-
rit Leenstra en Ireen Wüst nog aan de 
start stonden. Letitia de Jong was zich 
er terdege van bewust, dat een van de 
twee langzamer dan haar 1.16,39 moest 
zijn. Leenstra dook er 0,36 seconden 
onder en Wüst 0,10. Het drong op dat 
moment eigenlijk niet eens echt tot haar 
door, dat ze slechts een tiende van een 
seconde verwijderd was van deelname 
aan de Olympische Spelen in Pyeong-
chang. 
Letitia had niet het gevoel dat ze ner-
gens iets heb laten liggen. Natuurlijk 
gaan de gedachten van Letitia ongetwij-
feld terug naar de jaren waarin ze getrof-
fen werd door blessureleed. Als er maar 
geen blessureleed was geweest, maar ja 
topsporters beseffen als geen ander dat 
het woordje ‘als’ van geen enkele waarde 

is, toch moet het aangenaam voelen dat 
ze in het jaar waarin ze geen blessures 
kent, bewijst dat ze bij de Nederlandse 
top hoort. Gezien de leeftijd van haar 
vriendin Irene Wüst, moet Letitia er 
ook over vier jaar nog kunnen staan, 
maar dat is koffiedikkijken.’

 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

De nieuwe eigenaren van Health Center Plantinga

“Wy binne sels ek folop yn beweging”
Tekst: Nynke vd Zee 

“Wij willen ons graag inschrijven.” Twee sportieve jongens melden zich bij de 
balie van Health Center Plantinga. Ze worden enthousiast ontvangen door Eva 
Plantinga, die sinds januari dit jaar officieel aan het roer staat van de bekende 
sportschool in De Westereen. Samen met Klaas de Bruin en fysiotherapeut 
Klaas van der Wal runt het drietal sinds begin dit jaar het Health Center, dat al 
meer dan dertig jaar een begrip is in de regio en wijde omtrek. “Aan ons de 
uitdaging om het net zo goed te doen.”

Het geluid van tientallen fitness toestellen 
vult de grote sportzaal van Health Cen-
ter Plantinga. Het rustgevende gezoem 
van de hometrainers en roei apparaten 
wordt af en toe onderbroken door een 
vrolijke groet van een bezoeker die het 
begeleidingsteam een gelukkig nieuw-
jaar wenst. Begin januari is het meteen al 
weer gezellig druk in de sportschool aan 
de Nijverheidswei in De Westereen. Wat 
niemand van de sporters merkt, is dat er 
met de komst van het nieuwe jaar achter 
de schermen het nodige is veranderd. 

Succesvol familiebedrijf
Na exact 31 jaar hebben oprichters Gerrit 
en Hetty Plantinga in december afgelo-
pen jaar het stokje officieel overgedragen 
aan dochter Eva, Klaas de Bruin en Klaas 
van der Wal. Daarmee staat de tweede 
generatie aan het roer van het succesvolle 
familiebedrijf, dat in 1986 begon aan de 
Noorderstationstraat. Eva was destijds 
twee jaar, maar herinnert zich nog veel 
van die eerste jaren. “Mijn vader startte 
met Fitness Centrum Gerrit Plantinga. 
Ieder jaar groeide de sportschool verder 
uit en steeds moesten we een stukje van 
onze tuin opofferen”, lacht ze. Tot de 
uitbreidingsmogelijkheden aan de Noor-
derstationstraat definitief op waren. In 
2006 verhuist de sportschool naar de hui-
dige locatie aan de Nijverheidswei, waar 
de grote bedrijfshal van een voormalig 
poelier voor volop doorgroeimogelijkhe-
den zorgt. En met succes, want ruim tien 
jaar na de verhuizing zien Eva, Klaas en 
Klaas het ledental nog altijd toenemen. In 

het pand aan de Noorderstationstraat is 
Beauty Center Plantinga gevestigd, waar 
zus Chantal werkzaamheden verricht. 

Deskundig en gezellig
Trots zit het drietal in het kantoor naast 
de sportzaal. De telefoon staat roodgloei-
end. Zo aan het begin van het nieuwe jaar 
zijn er volop mensen die hun goede voor-
nemens ten uitvoer brengen. Voor slechts 
€ 19,95 per vier weken kun je zeven da-
gen per week onbeperkt gebruik maken 
van de fitness apparatuur van Health 
Center Plantinga. En wie liever gezel-
lig samen sport, is van harte welkom bij 
één van de vele groepslessen. En via Be-
drijfsfitness Nederland kun je sporten via 
je werk. “Van spinning en bootcamp tot 
zumba en pilates; we hebben voor ieder-
een een passende sportactiviteit”, knikt 
Eva. “Of je nou fanatiek sporter bent en 
fit wilt blijven, of juist herstelt van een 
blessure of operatie en opnieuw conditie 
moet opbouwen; iedereen is bij ons van 
harte welkom.” Twee dames bespreken 
de afgelopen feestdagen op de home-
trainer, terwijl twee jonge heren zich 
nog geen tien meter verderop uitsloven 
met zware gewichten bij de halterbank. 
Wie uitsluitend afgetrainde spierbundels 
verwacht bij Health Center Plantinga 
heeft het mis. Al sinds de start in 1986 
staat de sportschool bekend om zijn uit-
stekende kwaliteit van begeleiding, des-
kundigheid en gezelligheid. “Wij zijn al 
meer dan dertig jaar dé sportschool waar 
iedereen zich thuis voelt: jong én oud”, 
vertelt Klaas de Bruin. Sinds 2000 is hij 

één van de bekende gezichten van team 
Plantinga. Als ambitieuze jongeman 
kwam hij 18 jaar geleden in dienst bij 
zijn oom Gerrit en zag hij de sportschool 
langzaam uit zijn jasje groeien. Zijn eigen 
droom groeide in hetzelfde tempo mee: 
de wens om de zaak ooit over te nemen. 

“Wij zijn al meer dan dertig jaar 
dé sportschool waar iedereen 
zich thuis voelt”

Op elkaar ingespeeld
Sinds januari dit jaar is deze droom een 
feit: Eva en de beide Klaasen runnen 
officieel Health Center Plantinga. Het 
drietal raakte in de loop der jaren uitste-
kend op elkaar ingespeeld. Waar Eva het 
organisatorische en financiële takenpak-
ket voor haar rekening neemt, is Klaas de 
Bruin volop in de sportzaal te vinden en 
voelt Klaas van der Wal zich thuis in zijn 
eigen domein: de ruimte voor fysiothera-
pie binnen de sportschool. “We hebben 
ieder ons eigen specialisme”, legt fysio-
therapeut Klaas van der Wal uit. “Mijn 
doel is om mensen met een blessure zo 
snel mogelijk weer op de been te krijgen. 
Ik ben zelf fanatiek marathonschaatser 
en weet als geen ander hoe vervelend 
een blessure is. In nauw overleg met het 
totale team kan ik een schema opstellen 
waarbij je zo snel mogelijk weer kunt 
doen wat je het liefste doet.”

Het perfecte één-tweetje 
Die samenwerking is het perfecte één-
tweetje voor iedere sporter die zich 
aanmeldt bij Health Center Plantinga. 
Veel klanten van de fysiotherapie kie-
zen bewust voor De Westereen vanwege 
deze mogelijkheid om de behandeling 
te combineren met een aangepast sport-
aanbod. “Andersom kan trouwens ook”, 
benadrukt de fysiotherapeut. “Dat je hier 
komt sporten, maar al een tijdje last hebt 
van een blessure. Door te overleggen 
kunnen wij je de perfecte training bieden, 

ondersteund met een fysiotherapie-be-
handeling, waardoor je zo snel mogelijk 
pijnvrij kunt bewegen.” Dit geldt overi-
gens niet alleen voor topsporters, bena-
drukken de heren. “Ook als je herstelt 
van een operatie of ziekte ben je hier aan 
het juiste adres.” De grootste doelgroep 
van Health Center Plantinga is ech-
ter de recreatieve sporter met ieder zijn 
of haar eigen doel. “De meeste mensen 
komen hier om een uurtje te sporten én 
voor de gezelligheid”, knikt Eva. “Onze 
groepslessen zijn erg gewild. Zo train je 
je lichaam, maar heb je tegelijkertijd een 
gezellige activiteit, waarbij je vooraf en na 
afloop even kunt kletsen.” 

Volop in beweging
Ondanks de enorme groei in fitness 
scholen de afgelopen tien jaar bestaat 
er nog altijd het beeld dat fitness alleen 
gericht is op krachttraining. Speciaal 
voor de twijfelaars introduceerde Health 
Center Plantinga het concept ‘Personal 
training’. “In een één-op-één les gaat 
een trainer met je aan de slag”, legt Klaas 
de Bruin uit. “We beginnen met een in-
takegesprek, waarin we bespreken wat je 
wensen en doelen zijn. Vervolgens ma-
ken wij een schema en begeleiden je stap 
voor stap. Voor de één kan dat een heel 
fanatiek doel zijn, zoals de Mount Ven-

toux beklimmen. Voor de ander zijn wij 
juist een stok achter de deur om die extra 
kilo’s kwijt te raken. Wat je persoonlijke 
doel ook is; wij helpen je graag.”

“Wat je persoonlijke doel ook is; 
wij helpen je graag”

Dat het drietal enorm gemotiveerd is om 
Health Center Plantinga verder te laten 
groeien, mag duidelijk zijn. “We heb-
ben al volop ideeën voor de toekomst”, 
vertelt Eva enthousiast. Wat die plannen 
zijn, verklapt ze nog niet. “Maar één ding 
is zeker: wij zijn als sportschool ook zelf 
nog altijd volop in beweging.”

Kom sporten voor slechts
e 19,95 per 4 weken!
Goede voornemens voor het nieu-
we jaar? Die extra kilo’s kwijtraken 
in 2018? Voor slechts € 19,95 per 
vier weken kun je zeven dagen per 
week onbeperkt sporten bij Health 
Center Plantinga. Vertrouwd, pro-
fessioneel en gezellig. Kom gerust 
eens kennismaken. 

Health Center Plantinga
Nijverheidswei 1 
9271 GM De Westereen.     
T. 0511 443 264
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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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www.AenH-elektro.nl

•  Administratie- en Acquisitiekantoor 
Veenstra & Visser 
Suder Stasjonsstrjitte 10a 
tel. 447695
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De Reade Klaver 12, tel. 06-29626728 
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 94  
tel. 449900, info@adcad.nl

•  Dozein, Groothandel in 
slagerijbenodigdheden en 
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•  Elzinga, Schilderwerken 
Conradistrjitte 2, tel. 441818  
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•  Faber Bouwbedrijf 
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•  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: 

Webshop en 
Winkel van al 
het moois wat 
Friesland te 
bieden heeft. 
www.fryskekadoos.nl

•  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

•  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

•  Present Sportprijzen 
Haadwei 70A, 9104 BH Damwoude, 
tel. 420420, info@gotopresent.com

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 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

•  Topfi ets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21, tel. 06-13318736

•  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

•  ZAAL TIEN Feest- en Theaterzaal 
Suder Stasjonsstrjitte 10, tel. 447695 
www.zaaltien.nl

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

Bestel nu je dagverse kerstproducten 
op coop.nl/bestelservice

    Online
Kerstbestelservice

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

Alle boodschappen 

tijdelijk gratis 
                   bezorgd

COOPJES

JAGEN
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Annemaaike Bakker terug  
in ‘t Heitelân in De Stormruiter
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Annemaaike Bakker

BREMEN/BURGUM – Dat ook regionaal talent landelijk kan doorbreken is 
inmiddels een bekend fenomeen. Daarvoor moeten de talenten echter 
vaak wel eerst afreizen naar de Randstad, om zich dichter bij het vuur te 
warmen aan de kansen die zich kunnen voordoen en om hun talenten 
onder de aandacht te brengen. 

Annemaaike Bakker uit Burgum ging 
van Amsterdam naar Bremen en is 
daar inmiddels helemaal ingeburgerd. 
Avond na avond is ze op de planken te 
bewonderen. In september zal ze ge-
lukkig eindelijk weer eens in, wat voor 
haar toch “it heitelân” blijft, optreden 
in het spektakelstuk “De Stormrui-
ter”. Samen met 100 Friese paarden, 
de Wëreldbänd, Ellen ten Damme en 
Jelle de Jong vormt ze de spil van “De 
Stormruiter”. Op 8 september gaat in 
het WTC in Leeuwarden deze thea-
tervoorstelling in première.  

Door haar hoofdrol zal de uit Burgum 
afkomstige Annemaaike Bakker (32), 

voor het eerst sinds lange tijd weer 
in Fryslân op de planken staan. An-
nemaaike zat op het Drachtster Ly-
ceum en verhuisde op haar 19e naar 
Amsterdam, om de Amsterdamse To-
neelschool & Kleinkunstacademie te 
volgen. Na haar afstuderen speelde ze 
bij verschillende theatergezelschap-
pen. Zo speelde ze onder andere bij 
het Nationale toneel en, dichter bij 
Fryslân, in de Drentse Bluesopera. In 
2012 kwam een aanbod uit Duitsland. 
‘Bij een klein project in Hamburg zag 
de artistiek leider van Theater Bre-
men mij spelen. Hij vroeg, of ik het 
me voor kon stellen in Duitsland te 
spelen,’ verklaart de in 1985 geboren 
mezzosopraan Annemaaike Bakker 
haar opmerkelijke en avontuurlijke 
overstap naar Duitsland, waar dus een 
enorme uitdaging lag. Ondertussen 
krijgt ze bij onze oosterburen lovende 
kritieken.

Ze waagde de sprong en staat sinds-
dien als vaste actrice en zangeres 
bij Theater Bremen op de planken. 
‘Duitsland is een echt theaterland 
en Theater Bremen een heel divers 
theater. We werken veel samen met 
onze opera- en dansafdeling en dat 
maakt de uitdaging extra groot. We 
spelen niet, zoals in Nederland één 
stuk per keer, maar werken met een 
repertoiresysteem. Dit laatste houdt 
in, dat je meerdere stukken op het re-
pertoire hebt die je af en aan speelt. 
Tegelijkertijd repeteer je vaak weer 
iets nieuws.’ Annemaaike speelt mo-
menteel in “Amerika” van Franz Kafka 
een muziektheatervoorstelling met de 
Tsjechische Kafka-band en in het to-
neelstuk “Oidipous /Antigone”. Vanaf 
januari repeteert ze dan parallel voor 
de nieuwe opera “Die Wahlverwandt-
schaften” van Goethe. Heel verschil-
lende stukken voor een breed publiek.

‘Soms tolt mijn hoofd wel een beetje 
van al die verschillende stukken. Maar 

ik voel me hier vooral als een kind in 
een snoepwinkel. De diversiteit aan 
stukken, de Duitse taal, kostuums, de-
cors en bijvoorbeeld ook pruiken, die 
allemaal in de ateliers van het theater 
zelf gemaakt worden.’ Verhuizen naar 
Duitsland was niet een heel moeilijke 
stap. 

Annemaaike Bakker liet natuurlijk 
wel haar vrienden achter in Amster-
dam, maar Bremen is gelukkig niet 
het andere eind van de wereld. ‘Het is 
spannend om een tijd in het buiten-
land te wonen en de gewoontes en tra-
dities mee te krijgen. Nog steeds word 
ik verrast door dingen die net anders 
gaan. Zo ging ik afgelopen oudejaars-
avond met Duitse vrienden gourmet-
ten (hier noemen ze het raclette). Ze 
gooien hier heel andere dingen in de 
pannetjes, vooral veel kaas. Mijn Ne-
derlandse inbreng deed het gelukkig 
ook goed: huzarensalade. Maar bij-
voorbeeld ook het belastingsysteem 
is totaal verschillend, hoewel ik moet 
toegeven dat ik daar qua interesse 
minder om sta te springen. Zo in een 
andere omgeving te wonen geeft je 
ook weer een nieuwe blik op het reilen 
en zeilen in je heitelân.’
  

Bremen is een gezellige stad, in de-
cember komen er veel Nederlanders 
om de kerstmarkt te bezoeken. Ze 
verheugt zich er echter ook op weer in 
Fryslân te mogen spelen. ‘Ik heb nog 
steeds een hechte band met de provin-
cie waar ik geboren en getogen ben. 
En in het prachtige project De Storm-
ruiter komen Duitsland en Fryslân 
een beetje samen.’ De Stormruiter is 
gebaseerd op een Duitse novelle, die 
zich afspeelt in Nordfriesland, wat wij 
nu ook kennen als Schleswig-Hol-
stein. Het vertelt over een dijkgraaf 

en zijn vrouw en hun strijd tegen de 
natuur. Het Duitse Friesland en het 
Nederlandse Friesland hebben veel 
overeenkomsten. Het wad, de dijken, 
de natuur en zelfs het plattduits dat er 
gesproken wordt, heeft veel weg van 
het Fries. Annemaaike: ‘Volgens mij 
wordt het een hele bijzondere voor-
stelling die je niet wilt missen.’

Wie Annemaaike wil zien spelen kan 
dus in september naar De Stormrui-
ter gaan kijken, of anders een keer een 
tripje naar Bremen maken. 

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

Allereerst wil ook het bestuur van DB 
stilstaan bij de vreselijke gebeurtenis 
welke de familie Bruinsma heeft ge-
troffen. Hier zijn geen woorden voor. 
Vooral de periode van onzekerheid 
moet erg moeilijk zijn geweest. En de 
dag dat er duidelijkheid kwam over 
het lot van Remon, nieuwjaarsdag, zal 
altijd een dag met een zwart randje 
blijven. Wij wensen de familie dan 
ook veel sterkte nu en in de toekomst.

Dan een opsomming van wat er de af-

gelopen weken heeft plaatsgevonden 
en noemenswaardig is. Besteedden we 
vorige keer al summier aandacht aan 
het open poppodium, nu even een na-
dere beschouwing. 

Allereerst viel op dat de kwaliteit van 
de optredens opvallend hoog was. 
Zonder de anderen te kort te doen, 
was het vooral Willemina Hiemstra 
die de show stal. Een echt talent waar 
we in de toekomst nog veel van zullen 
horen. De publieke belangstelling viel 

echter een beetje tegen. De oorzaak 
moet waarschijnlijk worden gezocht 
in andere evenementen die in omlig-
gende dorpen werden gehouden. Nu 
is de decembermaand bij uitstek een 
maand waar veel wordt georganiseerd 
en er dus een keus moet worden ge-
maakt waarnaartoe te gaan. De orga-
nisatie van het poppodium denkt er 
dan ook over om de volgende editie 
naar januari door te schuiven. Dus niet 
december 2018 maar januari 2019.

Dan hebben we op kerstavond aan-
dacht besteed aan de oorlogsslachtof-
fers welke op het monument aan de 
Skoallestrjitte staan vermeld. Hier 
staan zeventien namen op. Voor elk 
slachtoffer werd een lichtje ontstoken, 
terwijl enkele leden van brassband 

Westersweach kerstliederen ten geho-
re brachten. Een korte maar indruk-
wekkende plechtigheid.

Op de eerste dag van 2018 werd weer 
de traditionele nieuwjaarsduik ge-
houden. Voor de achtste keer vond 
deze happening plaats. Onder goede 
weersomstandigheden namen 19 
deelnemers een duik in het koude wa-
ter. Was het acht jaar geleden een ini-
tiatief van de jeugd van De Westereen, 
welke gesteund werd door DB, nu zijn 
de rollen omgedraaid en laat de jeugd 
het op organisatorisch gebied wat af-
weten en is het een evenement van 
DB geworden, wat eigenlijk niet de 
bedoeling is. Komend jaar evalueren 
en kijken hoe de jeugd er weer meer 
bij betrokken kan worden.

De komende maand zijn er weer 
een aantal zaken die DB bezig gaat 
houden. Diverse overleggen met in-
stanties en kennismaking met onze 
nieuwe burgemeester, Klaas Agricola.

Zaterdag 6 januari stond DB weer 
klaar om de overbodige kerstbomen 
in te zamelen. De kinderen die bomen 
brachten kregen als beloning een lot 
waardoor men kans maakte om een 
leuke prijs te winnen. 

Verrassing voor DB was dat ook wet-
houder Wiersma aanwezig was om 
mee te helpen. Er werden 69 bomen 
ingeleverd, minder dan vorig jaar. 
Toen bleef de teller steken op 100 
exemplaren. Rukt de kunstkerstboom 
op? Wie het weet mag het zeggen.
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KEUKENS OP MAAT

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

De koffie staat klaar!

Zeer scherpe netto prijzen.

Maatwerk, uw wensen worden waargemaakt.

Keukens in alle RAL en Sikkens kleuren mogelijk.

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

Geen aanbetaling.

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

Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen
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Stel niet uit, laat je wens in 
2018 uitkomen

Afslanken met je 
Persoonlijke Coach 




Denk aan Gister, 
Droom over 

Morgen, Maar 
begin Vandaag!

Annie

Annie Visser
 Eslawald 14, 9269 VH Feanwâlden, 
 Bocksmeulen 41, 9101 RA  Dokkum,  Telefoon:  
 0511 - 70 20 63
 annievisser@mylifeslim.com
Uitsluitend op afspraak




Januari actie: 
25 euro korting

op het startpakket en gratis PEM 

bakspray t.w.v. 10 euro.

Neem een vriend/in mee en ontvang 

beiden 5 euro extra korting!

Springkussens Opblaasfiguren Partyverhuur Mobiele badkamers

Van Tuijl Verhuur
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Salsa Latin Solo te Kollumerzwaag?
Het jaar soepel, ontspannen en dansend beginnen met dans & yoga: dan-
syoga! Dorpshuis “De Trije Doarpen” organiseert in samenwerking met Hilda 
Bosma van dansschool Hildansa/yogapractice Hilyoga een proefles Salsa La-
tin Solo met rustige warming up en cooling down in yoga stijl. Je begint en 
eindigt de les met yoga. Daarna dans je solo in een groep op salsa- en andere 
latinritmes. Je leert de Cubaanse salsa en andere latindansen zoals de bachata. 
Dansplezier staat voorop! De proefles is op maandag 29 januari van 19.30 
tot 20.30 uur. Bij voldoende animo volgt er een cursus van 8 lessen Salsa 
Latin Solo/Yoga op maandagavond. De cursus start op maandag 5 februari 
van 19.30-21.15 uur. Opgave en info: hildansa@outlook.com, via Facebook-
bericht Hildansa & Hilyoga of  06-27263545 (Hilda Bosma). 

Biodanza in Buitenpost
Op 17 januari 2018 gaan de wekelijkse lessen van Biodanza met Titia van start 
in Buitenpost. Iedere woensdagavond wordt er gedanst in het sfeervolle kerkje 
aan de Julianalaan 12A. Het kerkje met een mooie houten (dans) vloer is binnen 
loopafstand van het treinstation. De avond begint om 19.30 uur en na afloop 
om 21.30 uur is er gelegenheid om samen een kopje thee te drinken. De groep 
heet nieuwe dansers van harte welkom en daarom is er in januari 2018 een ken-
nismakingsaanbod. Biodanza is een combinatie van muziek, bewegen, contact 
en ervaren. Verbinding en levensvreugde staan centraal. In een vertrouwde groep 
worden dansoefeningen individueel, in tweetallen of met de hele groep gedaan. 
Iedereen kan de oefeningen doen vanuit de eigen mogelijkheden. Meer infor-
matie over Biodanza, de lesdata en kosten staat op de facebookpagina Biodanza 
met Titia en op de website van de Vereniging Biodanzadocenten Nederland 
www.biodanza.nl. Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen via de 
mail: titiabiodanza@gmail.com of telefoon 06 – 12663313 / 0511 - 227089. 

Natuurlijke bron

De barmsijs werd in de afgelopen weken een aantal malen waargenomen 
in De Westereen aan het Sânpaed, maar ook in Damwâld. Daarnaast was 
er een melding van een grote witte reiger, een zilverreiger in de omge-
ving tussen Wâlterswâld en De Westereen. Deze grote zilverreiger droeg 
een ring, maar helaas beschikte de waarnemer niet over de geschikte 
apparatuur en bovendien was het mistig. 

Zijn er nog meer mensen die deze 
zilverreiger met ring hebben gezien? 
Soms zijn het de kleine dingen, die 
we allemaal kunnen waarnemen. Zo 
kreeg ik een berichtje uit Kollumer-
zwaag, dat iemand had gezien hoe een 
blauwe reiger na een aantal mislukte 
pogingen er toch in slaagde, om uit-
eindelijk een vis te bemachtigen. Eten 
en gegeten worden, de realiteit van de 
natuur. In de omgeving van Feanwâl-
den en Feanwâldsterwâl wordt de ap-
pelvink regelmatig waargenomen. De 
laatste maand kreeg ik zeker drie mel-
dingen van verschillende lezers.

Zo nu en dan zijn er al berichten, dat 
de scholeksters weer naar het binnen-
land komen. Indien er geen winterkou 
komt, kunnen we volgende maand de 
eerste groepen scholeksters weer in 
ons mooie gebied waarnemen. Voor 
de mannen (en gelukkig ook vrou-
wen), die zich in het onderzoek van de 
scholekster verdiepen, breken er weer 
mooie tijden aan. Zitten er weer vo-
gels tussen met kleurringen? Mocht u 
zo’n kleurring aflezen, dan hopen we 

dat u deze melding even doorgeeft, 
met daarbij uiteraard graag datum en 
plaats. Dat brengt mij tevens bij het 
eind vorig jaar verschenen prachtige, 
maar anderzijds zeer droevige rapport, 
over de scholekster met de titel “De 
Strânljip yn ‘e Wâlden”. Helaas toont 
dit rapport aan de hand van gedegen 
en goed onderzoek aan, dat ook de 
scholekster het zeer slecht doet. Vorig 
jaar was een rampjaar wat betreft het 
broedsucces. Van de 187 paren met 
een legsel werden slechts 11 uitgevlo-
gen juveniele scholeksters waargeno-
men! Op basis van deze gegevens was 
2017 voor de scholekster een slecht 
broedseizoen in de Noardlike Fryske 
Wâlden. Hiermee is 2017 het slecht-
ste broedseizoen sinds de metingen 
vanaf 2013.

Binnen de Noardlike Fryske Wâlden 
zijn van 2008-2017, 621 scholeksters 
voorzien van kleurringen, waarvan 
er per 1 januari 2017 minimaal nog 
321 in leven waren. In 2017 werden 
in totaal binnen het onderzoeksge-
bied “Noardlike Fryske Wâlden”, 110 

scholeksters nieuw geringd, iets meer 
dan in 2016. Het ging in 2017 om 91 
gevangen adulte broedvogels. Daar-
naast werden in 2017 slechts 19 pullen 
voorzien van een kleurringcombinatie. 
Naast het lage broedsucces, blijkt ook 
de overleving van jonge scholeksters 
na uitvliegen, beduidend lager te lig-
gen dan bij de volwassen broedvogels. 
De oudste broedvogel in de Wâlden is 
overigens RR-CYLT. Deze 32-jarige 
vogel werd op 20 mei 2017 terug-
gevangen op het nest in De Wester-
een en bleek door J.A. de Vries daar 
als nestjong te zijn geringd op 22 juni 
1985.

Veruit de meeste eieren gingen ver-
loren aan predatie. De zwarte kraai is 
veelvuldig vastgesteld als eierdief (48% 
van het totale aantal gepredeerde eie-
ren). Met name het eerste en tweede 
nog niet-bebroede ei zijn gemakke-
lijke prooien. Ook is vastgesteld dat 
zwarte kraaien broedende scholek-

sters te slim af zijn, maar dat soms de 
scholekster toch zijn legsel blijft be-
broeden op de nog aanwezige eieren 
in het nest. Dankzij nestonderzoek 
in de Zwagermieden (K. Maes en M. 
van Wesel) is met camera-vallen ook 
aangetoond, dat in dit gebied in 2017 
veel legsels zijn gepredeerd door vo-
gels, waaronder ook een vrouwtje van 
de bruine kiekendief. Zij wist een 
flink aantal zwaar bebroede legsels te 
vinden in hooiland. 

Van 187 gevolgde legsels werden in 
2017 van slechts 48 uitgekomen nes-
ten 118 kuikens vastgesteld. In 2015 
was het aantal uitgekomen nesten 
met kuikens nog tweemaal zo hoog 
en werden 323 jonge kuikens vastge-
steld. Daarmee was 2017 nog slechter 
dan 2016 en ook de overleving was 
vergelijkbaar met 2016. De meeste 
kuikens gingen verloren in de tweede 
week. Van 46 kuikens kon worden 
vastgesteld in welke week de jongen 

verloren zijn gegaan. De oorzaak van 
kuikenverlies was lastig vast te stellen, 
maar opvallend is dat de sterfte in de 
tweede week hoog is. De predatie was 
ook in de derde week nog aanzienlijk, 
waarschijnlijk als gevolg van predatie 
door middelgrote zoogdieren, zoals 
vos en steenmarter. 

Facebook Natuur in De Westereen
Mijn intentie is om alles op het ge-
bied van natuur in De Westereen 
vast te leggen. Wat heeft een dorp 
als De Westereen op het gebied van 
onder andere vogels, wilde bloemen, 
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat 
broedt hier, zijn er geringde vogels?  
Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle 
meldingen zijn voor mij van belang. 
Wanneer komen de vogels en vlin-
ders?
Reacties en meldingen: Johannes van 
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN 
De Westereen. Tel: 0511-447474. E-
mail: jefanka@planet.nl. Facebook: 
Natuur in De Westereen.

Nederland in beweging krijgen. Ui-
teraard gemakkelijker gezegd dan 
gedaan. Wie echter eenmaal de moti-
vatie heeft om in beweging te komen, 
zal ontdekken dat ervoor zowel op 
de fiets als wandelend fraaie routes 
zijn. Een van die routes is het al van 
oudsher bekende wandelpad langs 
de Djipswâl (De Klonjes in de volks-
mond) in De Westereen. Onlangs is 

het smalle wandelbruggetje, dat aan 
onderhoud toe was, vervangen waar-
door het weer vertrouwd is om deze 
historische wandeling van zo’n vijf ki-
lometer te maken. 

Het bordje bij de brug maakt melding 
van de historie van het pad. Interes-
sant is de toevoeging dat men er niet 
mag wandelen op 1 januari. Kan een 

van onze lezers toelichten waarom 
dat specifieke verbod is toegevoegd. 
Het is een prachtige route voor een 
mooi ommetje, waarbij stilte past en 
uiteraard dienen de wandelaars te be-
seffen dat er grondeigenaren zijn, die 
het toestaan dat men hier gebruik van 
maakt.

De scholekster heeft het ook moeilijk (Foto’s Marcel van Kammen)

Het nieuwe bruggetje fraai gelegen in 
het landschap (Foto: Bettie Zijlstra).
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De notaris voor ondernemend Friesland!
Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

TNT POST

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag en zaterdag
Roomvlaai € 5,95

6 gele cocos koeken € 3,25

Healewize Bôle € 3,45

6 gesorteerde bolletjes € 1,95

Elke maandag 
4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,95

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

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

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

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

Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

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

- Zowel voor absolute beginners als ook gevorderden!

- In een ontspannen en relaxte sfeer met tijd en aandacht  
leer je hoe je om moet gaan met olieverf

vraag informatie: info@jan-kooistra.nl of bel 06-53 90 2008

Kijk ook eens op onze website voor afbeeldingen van de  
schilderijen en replica’s al vanaf 298.- ! www.jan-kooistra.nl

de galerie in Dokkum is elke vrijdag en zaterdagmiddag open!

GALERIE JAN KOOISTRA 
DOKKUM

Galerie Jan Kooistra
Diepswal 3  |  9101 LA Dokkum  |  06 539 020 08

De wintercursus olieverf schilderen door  
Jan Kooistra begint volgende week weer!

FMT Sport Veenwouden  |  Nijewei 35  |  9269 TM  |  Veenwouden
WWW.FMTSPORT.NL

Kom gerust een keer langs voor een proefles

Een zeer ruim aanbod groepslessen

Cardio en krachttraining

Personal Training

Small Groep Training

Fysiotherapeut

Voedingsconsulent

Sauna

Zonnebank

Gratis koffie/thee
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Betrekkelijke stilte in de natuur rondom ons
De tijd van de echte, koude winters lijkt voorbij. Toch hebben we in de 
natuur de winter net zo hard nodig als de, de lente, de zomer en de 
herfst. De winter maakt af, waaraan de herfst is begonnen en anderzijds 
treft de winter de voorbereidingen voor het voorjaar. In de herfst is de na-
tuur begonnen met afsterven en in de winter gebeurt dat echt. Soms echt 
en soms alleen maar aan de oppervlakte. Bomen worden kaal struiken 
laten hun bladeren vallen. Alles trekt zich terug in de winter.

Alle tekenen van leven van groeiende 
gewassen, maar ook de kleuren. Som-
mige dieren gaan in de winterslaap en 
proberen daardoor zo weinig moge-
lijk energie te verliezen. In ons land 
houden de egels echt een winterslaap. 
Waarbij hun stofwisseling minimaal is 
en de hartslag, ademhaling en verbran-
ding tot bijna nul wordt gereduceerd. 
Daardoor kunnen ze heel lang leven 
op de reserves. Ook de lichaamstem-
peratuur daalt tot bijna het vriespunt. 

Koudbloedige dieren als kikkers, 
padden en salamanders kruipen in 
de sloot die voor hun gevoel redelijk 
warm is en kansen biedt om te over-
leven en wachten daar tot het voorjaar 
wordt. Ze verkeren daarbij tot een 
toestand die lijkt op de schijndood. 
Ook vissen kunnen over het alge-
meen goed overleven in de winter, 
maar soms treedt er toch veel sterfte 
op, als pakken sneeuw het ijs bedek-
ken. Veel insecten, torren, vlinders en 
wormen trekken zich terug in hun ei, 

als pop of cocon. Bijen vormen hierbij 
de uitzondering op de regel. Zij weten 
hun temperatuur in hun broedkast in 
de winter op 37 graden te houden. Dit 
doen ze door alle gaten af te dichten, 
met een isolerende of ontsmettende 
hars, die Propolis wordt genoemd. 
Vervolgens kruipen de bijen allemaal 
bij elkaar en vormen ze een soort tros. 
Die beweegt heel langzaam heen en 
weer, om de warmte te bewaren. De 
beien slapen niet echt, want als de kast 
wordt geopend dan komen ze in het 
geweer. De kern van de tros, wordt 
gevormd door de koningin met haar 
jongen. Zij worden op die manier be-
schermd. De oudste bijen zitten in de 
buitenste laag en verdedigen de rest. 
Bovendien zorgen zij voor de honing, 
die uit de winter voorraad komt. Bijen 
dragen die van mond tot mond over 
tot in het hart van de tros. 

Niets mooier dan sneeuw in de win-
ter.  Een prachtige witte deken die over 
het landschap ligt, met daarin soms 

de sporen van mensen en dieren. Veel 
mensen krijgen een gevoel van rust en 
van een schoon en nieuw begin en van 
nieuwe kansen door een witte deken. 
Het voelt vaak warm aan. Sneeuw 
wordt gevormd door hoekige kristallen 
en een centrum van 6 stralen. En toch 
lijken sneeuwvlokken onder de micro-
scoop niet op elkaar.  De reis die een 
sneeuwvlok moet afleggen, is voor de 
1 anders dan voor de ander. Er vinden 
aanvaringen plaats met andere kristal-
len, de vochtigheid en de temperatuur 
varieert bij alle vlokken en daardoor 
zien ze er allemaal anders uit. De ene 
sneeuwvlok lijkt daardoor onder de 
microscoop op een soort van tak, ter-
wijl de ander op een zeshoekje lijkt. 

De winter is met recht een tijd van 
verstilling. Mensen blijven meer bin-
nen. De winter is ook het seizoen met 
weinig geur. Bloemen bloeien er bijna 
niet en geuren evenmin. Bloemen die 
wel geur afgeven, zijn amper te rui-
ken om dat er geen warmte is om de 
eventuele geur te verspreiden. Onder 
de grond gebeurt er echter van alles. 
Veel zaad ontkiemd al in december in 
de grond, tijdens zachte winters zijn 
vaak de eerste voorjaarsbodes, zoals 
sneeuwklokje en ook krokus reeds te 
bewonderen. Ook sommige dieren die 
in de herfst worden bevrucht houden 
rekening met de winter. Het jong dat 

uit de bevruchting moet komen, blijft 
nl. eerst heel lang klein. Als de dagen 
beginnen te lengen, geeft het dier als 
het ware een seintje dat het jong echt 
een spurt kan inzetten en groeit het 
diertje zoals het anders in andere jaar-
getijden zou doen. 

Vleermuizen kruipen niet in holletjes, 
maar die zoeken weer een donkere 
koele en beetje vochtige ruimte op om 
de winter door te komen en gaan dan 
onderste boven slapen. De meeste 
muizensoorten overwinteren niet in 
de vorm van slaap, maar rommelen 
wat rond voor voedsel. En dat is voor 
de muis wel wat schaarser geworden, 
waardoor ze toch vaker in huizen en 
hokken komen, de vaak hoge grond-
waterstand heeft hier ook zeker invloed 
op. Vlinders doen het weer anders. De 
een wordt een soort pop of ei, terwijl 
er ook soorten zijn, die zich in het na-

jaar hebben volgevreten voor de winter. 
Maar dan in de vorm van fruitsap en 
dit fruitsap wordt dan in het lichaam 
omgezet als een soort alcohol. Dit le-
vert een soort antivries op. Daarnaast 
zijn er nog de vlinders die trekken.

Voor vogels is het nog anders. Een aantal 
soorten trekt naar het zuiden, waarbij hun 
gebied hier wordt ingenomen door gas-
ten uit het noorden. De roodborst is daar 
een prachtig voorbeeld van. De vogels die 
hier blijven kunnen het lastig hebben. De 
vogels hebben een hoge lichaamstempe-
ratuur nodig om te functioneren. Vogels 
hebben vaak in het najaar een vetreserve 
opgebouwd, maar als de winter lang aan-
houdt, kan tegen het einde van de winter-
periode de reserves opgeraakt zijn, maar 
er zijn ook soorten zoals de gaai, die net 
als eekhoorns een wintervoorraad hebben 
aangelegd van bijvoorbeeld eikels. De na-
tuur past zich aan, moet zich aanpassen 
om te overleven. 

Nu de echter strenge winters steeds 
vaker uitblijven, zie je ook de natuur 
veranderen. Sommige soorten, zo-
als de alom bekende houtduiven be-
sluiten om geen lange en gevaarlijke 
trektochten meer te maken. De witte 
zilverreiger is daarbij een nieuwkomer, 
die ook optimaal profiteert van zach-
tere winters, echter waar winnaars 
zijn, zijn ook verliezers. 

Restauratieschilder legt verdwenen staten vast
FEANWALDEN – Klaes Posthuma uit Harlingen heeft tientallen verdwenen 
en bestaande stinzen en staten vastgelegd op doek. Daaronder de ver-
maarde Holdinga State uit Anjum en de Cammingha State uit Ferwert. De 
olieverfschilderijen zijn momenteel te zien in de Schierstins.

Posthuma (Hommerts, januari 1945) 
is van beroep restauratieschilder. 
Vanaf z’n jeugd schildert hij. Toen hij 
eens naar de middelbare school liftte, 

stopte een klokkenmaker uit Joure 
voor hem. Eenmaal in de auto vroeg 
de klokkenmaker hem naar zijn oplei-
ding. Posthuma vertelde dat hij voor 

huisschilder leerde en dat hij ook van 
vrij schilderen hield. Toen wees de 
bestuurder hem op een wijzerplaat 
in de auto: kun je die ook beschilde-
ren? Zo kreeg Posthuma zijn eerste 
opdracht. De restauratieschilder uit 
Harlingen heeft heel veel taferelen op 
wijzerplaten van klokken geschilderd. 
Ook restaureerde hij voorwerpen met 
Hindeloper schilderkunst. Posthuma 
heeft verder artikelen geschilderd, 
die bestemd waren voor de museum-
winkel van het Openluchtmuseum in 
Arnhem. Maar een van zijn belang-
rijkste opdrachten was een restaura-
tieschilderklus in het Planetarium te 
Franeker. Ongeveer een maand gele-
den herschilderde hij nog het zoge-
naamde jaarplankje van Eise Eisinga’s 
meesterwerk. Een andere grote op-
dracht was het vervaardigen van 400 
taboeretten (krukjes) in Hindeloper 
schilderkunst als relatiegeschenk voor 
het bedrijf Lijempf

Samen met zijn vrouw had Posthuma 
ook een kunstnijverheidswinkel. In 
zijn werkzame leven was hij lid van 
het Noordelijk Scheppend Ambacht, 

waar ook houtsnijders en ‘bonkefikers’ 
deel van uitmaakten. Bovendien was 
hij mede-oprichter van de Vereniging 
voor Classicistisch Wonen in Fries-
land. Reeds sinds 1986 schildert Post-
huma op doek en paneel. Het begon 
met skûtsjes. Voor de staten en stin-
zen baseert hij zich op oude tekenin-
gen en andere platen. Hij omschrijft 
zijn werk als documentair-realistisch.

De tentoonstelling is t/m zaterdag 24 
februari te zien in het cultureel en his-
torisch centrum aan de Haadstrjitte 
1 te Feanwâlden. De Schierstins is 
meestal dinsdag t/m zondag open van 
13.30-17.00 uur, met uitzondering 
van zaalverhuur en concerten, zoals 
op donderdag 1 en zaterdag 3 februari 
(zie www.schierstins.nl).

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

2018 soepel, ontspannen en 
dansend beginnen! 

Nieuw in Kollumerzwaag: 

Een unieke groepsles met een combinatie van Salsa Latin 

Solo Dans + rustige warming up en cooling down Yoga-style 

 

Maak kennis met de Cubaanse salsa en meer!  

Je danst solo in een groep, dus geen danspartner nodig!

Maak nu kennis tijdens de proefles!

Wanneer:          Maandag 29 januari 

Tijd:                   19.30 - 20.30 

Locatie:             Dorpshuis de Trije Doarpen, 

                          Kollumerzwaag 

Kosten:              €5,- inclusief koffie/thee 

Bij voldoende animo starten we vanaf 5 februari met 

een cursus van 8 lessen.

Meer info?

hildansa@outlook.com
Hildansa - Hilyoga

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

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

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Tjia Sauw + Daging 
Kerrie of Roedjak + 2 stokjes Kip Saté + 

Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 20,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet 

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

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

Hartelijk welkom in ons restaurant

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

 

A & H Elektro
De Reade Klaver 21

9271 LG De Westereen
T 0511-441323

www.ahelektro.nl
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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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Wintervrienden
Het is hartje winter in het grote dierenbos. De bodem is bevroren, de 
bomen en struiken zijn bedekt met een dikke laag sneeuw. Alle dieren 
zijn in hun nesten, holen of huisjes gekropen. De meesten houden nu een 
winterslaap. Alleen Polleke Pinguïn loopt nog lekker buiten, in het prach-
tig besneeuwde bos. Hij vindt het heerlijk, om in de sneeuw te spelen of 
lekker te schaatsen op het bevroren meer. Dat is natuurlijk logisch, want 
hij komt oorspronkelijk uit de Noordpool, waar het altijd koud is. 

Omdat de ijskap heel 
langzaam smelt in het 
hoge noorden, zijn Papa 
en Mama Pinguïn een 
paar jaar geleden met 
Polleke geëmigreerd 
naar het dierenbos in 
Muizenland. Polleke 
vindt het jammer, dat 
hij in de winter nooit een speelkame-
raadje heeft. Als er wel eens dieren 
naar buiten komen, dan is het maar 
voor heel even. Want de meesten dui-
ken weer snel achter de warme kachel 
of in hun donzige bedje. Op een mid-
dag slentert hij weer eens alleen in het 
bos. Uit de grijze hemel vallen dikke 
sneeuwvlokken. Polleke gaat even 
onder een dikke boom zitten en kijkt 
naar de ijspegels, die hier en daar aan 
de dennen hangen.
Plotseling valt er een dikke mop 
sneeuw op zijn hoofd. Polleke schrikt 

ervan en krimpt in el-
kaar. Hij durft niet om 
zich heen te kijken. 
Van zijn moeder heeft 
hij gehoord, dat er wel 
eens een spook door het 
dierenbos dwaalt. ‘Het 
is overdag en dus kan er 
niet veel gebeuren. Maar 

je weet maar nooit, of dat spook toch 
hier ronddoolt,’ denkt hij bezorgd. 
Even later komt er weer een flinke bal 
sneeuw op zijn hoofd terecht. Polleke 
duikt weg achter een dikke boom-
stam, en wacht af. Zijn hartje klopt in 
zijn keel. 
‘Och, was ik maar bij moeder thuis ge-
bleven,’ raast het door zijn besneeuw-
de kopje, maar nu is het te laat. “Eigen 
schuld, dikke bult”, is het gezegde. Als 
dit zo doorgaat, krijgt Polleke straks 
nog echt een dikke bult op zijn hoofd. 
Plof,.....flats,....pets….het regent nu 

sneeuwballen. ‘Wat is er toch aan 
de hand?’ zucht hij bang. Ten einde 
raad komt hij achter de boomstam 
vandaan. Hij staat te trillen op zijn 
korte, oranje pootjes. Angstig kijkt hij 
omhoog en van links naar rechts. Hij 
speurt de hele omgeving af, maar hij 
kan niets vreemds ontdekken.

Plotseling hoort Polleke gegrom, hij 
ziet een spook op zich afkomen! Hij 
zet het op een lopen, maar het spook 
loopt hem hard achterna. Zij rennen 
door het bos; de sneeuw vliegt van 
de takken. Polleke struikelt over een 
boomstronk en het spook duikt boven 
op hem. Ze rollen over de grond. Pol-
leke hijgt van angst en boosheid, alles 
tegelijk. Hij ziet in een flits een paar 
dikke harige poten. ‘Dat zijn verdorie 
klauwen,’ denkt hij. Polleke schreeuwt 
het uit: ‘Jij bent geen spook, jij bent 
een verkleed dier!’ Hij houdt op met 
vechten. Het “spook” kleedt zich uit 
en wat komt er te voorschijn?... Een 
schattig, jong ijsbeertje!

Ze kijken elkaar aan en beginnen heel 
hard te lachen. ‘Mag ik mij even voor-
stellen?’ zegt het ijsbeertje vriendelijk. 

‘Mijn naam is IJsbranda en ik woon 
nog niet zo lang in het dierenbos. Ik 
speel ’s winters in mijn eentje voor 
spook, want mijn zomervriendjes ko-
men met deze kou niet buiten.’ Zij 
hoest even en gaat verder: ‘Puur uit 
verveling loop ik een paar uur rond als 
spook. En als ik een dier tegenkom, 
dat even een frisse neus wil halen, laat 
ik het natuurlijk heel erg schrikken. 
Zullen wij vriendjes worden?’ vraagt 
ze lief. 

Polleke reageert enthousiast: ‘Ja, leuk! 
Ik zoek al een paar jaar een kameraad-
je, om in de winter mee te spelen. Jij 
komt als geroepen!’ IJsbranda IJsbeer 
vertelt waar zij vandaan komt. Haar 
ouders zijn vorig jaar ook in Muizen-
land komen wonen. De twee dieren 
omhelzen elkaar. Polleke staat weer 
te trillen op zijn pootjes, maar nu van 
opwinding en blijdschap. 

IJsbranda steekt haar zwarte, natte 
neusje verlegen in haar witte vacht. 
Uit haar kleine zwarte kraaloogjes 

lopen een paar tranen, ook van blijd-
schap. Polleke krijgt vlinders in zijn 
buik. ‘Zou ik soms verliefd zijn,’ vraagt 
hij zich stilletjes af. ‘Wat is het leven 
toch mooi,’ grinnikt hij. ‘Nu begrijp ik 
het gezegde van mijn zomervrienden 
Binkie & Bonkie,’ roept Polleke dap-
per tegen IJsbranda. ‘Als ik weer eens 
klaagde, dat het voor mij zo moeilijk 
was, om in de winter een speelkame-
raadje te vinden, riepen die twee mui-
zen altijd: ‘Polleke, wacht nou eens 
rustig af. Heb even geduld, manneke. 
Het komt allemaal goed. Opa Muis 
heeft ons een gezegde geleerd:

“Als het voor je bestemd is, komt het 
vanzelf naar je toe!”’

Willem M.R. Leijten
bewerking van 
“Binkie & Bonkie Verhalen Deel I” 
(2011)

Dorpsgeschiedenis Dantumadeel bewaren
Tekst: Johannes van Kammen

DAMWÂLD – Steeds meer dorpen hebben tegenwoordig op internet en 
vooral op Facebook hun eigen pagina’s, waarop heel vaak prachtige oude 
foto’s te bewonderen zijn. Het is voor velen een gelegenheid om herin-
neringen aan vroeger op te halen. De oude woningen, maar ook naar de 
buurtgenootjes, de vrienden en schoolvrienden wordt gezocht. 

Oude schoolfoto’s zijn daarbij welkom. 
Slechts weinig Facebookpagina’s over-
schrijden de eigen dorpsgrenzen. Jan 
Kooistra uit Damwâld is met zijn Face-
bookpagina Regionaalnet nieuw, maar 
vooral ook met de website www.regio-
naalnet.nl een uitzondering op de regel. 
De Stichting Regionaal is opgericht om 
geschiedenis vast te leggen. De doelstel-
ling is om van ieder dorp en buurtge-
meenschap in de gemeente Dantuma-
diel de dorpsgeschiedenis digitaal vast te 
leggen. Dorpsgeschiedenis, die bereik-
baar is voor iedereen die interesse heeft 
in zijn of haar eigen regio.

Jan Kooistra, die inmiddels de magische 
leeftijd van 65 jaar is gepasseerd, heeft al 
vanaf zijn jonge jaren belangsteling voor 
geschiedenis en dan vooral in de eerste 
periode van de Tweede Wereldoorlog in 
onze regio. Inmiddels is de belangstel-
ling voor wat betreft de jaren ‘40-‘45 op 
de achtergrond geraakt en heeft de ge-
schiedenis van de eigen regio bezit van 
hem genomen. ‘Zo mag je het eigenlijk 

wel noemen. Het is een virus geworden, 
waarvan ik niet meer los kom. Ik ben 
zeven dagen per week bezig om de re-
gionale geschiedenis in kaart te brengen. 
Niet zozeer voor mijzelf, maar voor de 
toekomst. Het wordt al veel moeilijker, 
steeds meer mensen komen helaas te 
overlijden. Mensen die van belang zijn 
geweest. Ik ga geen namen noemen, 
want dan vergeet ik vast iemand. Door-
dat de oudere generatie langzaam maar 
zeker verdwijnt, kun je ook steeds min-
der mensen om informatie vragen. Ik 
doe heel veel via e-mail en met Facebook 
en ik besef, dat ik daardoor ook een aan-
tal mensen niet bereik,’ aldus Kooistra. 
Op de achtergrond geeft de computer 
intussen een inzage in de hoeveelheid 
aan informatie, die er op de website en 
Facebook te vinden is.’

‘Ik kreeg, terwijl ik bezig was met het 
verzamelen van gegevens uit de Tweede 
Wereldoorlog, steeds meer belangstel-
ling voor stinsen en states. Als jongetje 
vond ik ze al imponerend. Mijn belang-

stelling betrof het geheel, dus niet alleen 
de adel en de prachtige gebouwen, maar 
ook de mensen die er verder verbleven. 
Het voetvolk, om het zomaar te zeggen. 
Je duikt er steeds verder in, je wilt alles 
ervan weten. Dan kom je ook op de oude 
huisjes waar de mensen in woonden, die 
de minste klusjes deden, zoals schoon-
maken. Ik ging op zoek naar namen, 
totdat het idee zich ontwikkelde, om de 
gehele gemeente Dantumadeel mee te 
nemen. Nu spreek ik bewust van Dan-
tumadeel, omdat ik de oude gemeente-
grenzen hanteer, dus met Burdaard erbij.’

Langzaam maar zeker werd de infor-
matie steeds omvangrijker. Het netwerk 
van Jan Kooistra groeide. Hij richtte de 
Stichting Regionaal op, die als doelstel-
ling heeft om van ieder dorp en buurt-
schap in de gemeente Dantumadeel de 
dorpsgeschiedenis digitaal vast te leggen. 
Velen wisten de weg te vinden, vooral in 
de periode dat Jan Kooistra nog als slij-
ter in het Winkelcentrum in Damwâld 
actief was. ‘Ik had toen veel contacten 
en kon veel materiaal in bruikleen krij-
gen. In die periode heb ik ook een aantal 
boeken uitgegeven, die betrekking heb-
ben op aspecten uit onze regionale ge-
schiedenis.’

‘Ik stel alles in het werk om van alle 
dorpen in de gemeente een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen, uit het verre 
verleden tot het heden. Zo heb ik op 
Regionaalnet mijn pagina per dorp in-
gedeeld. Allereerst heeft de stichting ge-
tracht zoveel mogelijk oudere objecten te 
fotograferen, doch hier en daar zijn ook 
jongere woningen gefotografeerd om 
de straat te completeren. Vervolgens is 
het de bedoeling om alle informatie die 
betrekking heeft op een woning en zijn 
bewoners, op deze website te plaatsen. 

Alle straten met huisnummer zijn ver-
meld en voor zover bekend ook de na-
men van de bewoners. Dit heeft echter 
nog veel aanvulling nodig. Zonder hulp 
is dit niet mogelijk. Wij zouden het zeer 
op prijs stellen dat u uw medewerking 
hieraan wilt verlenen. Daarom vragen 
wij nadrukkelijk om hulp. Heeft u oude 
foto’s van uw woning, foto’s van de be-
woners door de jaren heen, oude koop-
akten en overige informatie en wilt u 
dit geplaatst zien, dan kunt u dit mailen 
naar: info@regionaalnet.nl De inbreng 
zal zo spoedig mogelijk worden toege-
voegd aan het desbetreffende adres. Al-
les uit het (verre) verleden is van harte 
welkom. Zelfs het plaatsen van uw stam-

boom behoort tot de mogelijkheden. 
Wilt u de informatie toevertrouwen aan 
Regionaalnet, vermeldt dan alstublieft 
het dorp, straat en huisnummer. Door 
uw inbreng zal www.regionaalnet.nl de 
website worden van ons allemaal,’ aldus 
Kooistra, die heel veel steun en mede-
werking krijgt van zijn vrouw Aaltje.

‘Het kost ontzettend veel tijd. Maar ik 
doe het graag. Het is iets wat ik prachtig 
vind. Ik krijg soms plakboeken en al-
bums vol met foto’s en krantenknipsels, 
zoals onlangs nog van Bertus Dijkstra 
uit Damwâld. Ik probeer het allemaal zo 
snel mogelijk te verwerken. Er zijn heel 
veel dagen dat ik wel 10-12 uren maak. 
Ik ga niet klagen hoor, ondanks dat ik 
besef dat ik het verhaal nooit compleet 
zal krijgen. Ieder feitje is echter een 
nieuw stukje in de complexe puzzel. 
Daarnaast moet je ook steeds blijven 
controleren, verhalen en feiten kunnen 
soms ver uit elkaar liggen,’ besluit Jan 
Kooistra zijn verhaal over de boeiende 
regionale historie. Die is het waard om 
te blijven bewaren, voor nu en voor de 
toekomst. 

Contact: Stichting Regionaal
E-mail: info@regionaalnet.nl 

Een bruidje met de eigenaar Jan (thee) Veen-
stra van café De Hossebos. Wie is dit bruidje, 
dat destijds in het café werkte en wie heeft 
er meer informatie en foto’s over café De Hos-
sebos? Reacties graag naar de redactie van De 
Westereender. Joh. Van Kammen, Tsjerkestrjitte 
38, 9271 De Westereen. (Foto: archief Johannes 
van Kammen).  

De voormalige melkfabriek Frya in Veenwouden (Foto: archief Jan Kooistra).Een lang vervlogen beeld van Broeksterwoude (Foto: archief Jan Kooistra)
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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
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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

 

Gegarandeerd

krasvrij 
wassen!

Stap over
en krijg € 50 cadeau*

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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Mannenuurtje rond de houtkachel 
Tekst: Johannes van Kammen

DE WESTEREEN – Het zijn de kleine dingen die het doen. En, kleine dingen 
kunnen uitgroeien tot een prachtig evenement, een evenement dat ook nog 
eens belangrijk is voor het goede doel. Binnen zeven jaar groeide het man-
nenuurtje rond de nieuwe houtkachel van Jan Rozema van zes naar honderd 
mensen. Dat de houtkachel daarvoor te klein of de groep te groot werd, laat 
organisator Rozema in het midden, maar voor de eerste keer werd het eve-
nement vorig jaar gehouden bij Herre, oftewel De Zilveren Maan. 

‘Absoluut niet minder mooi, even ge-
zellig als vorige jaar. Maar voor mij 
minder drukte. Ik heb een perfect 
draaiboek, maar ik hoefde nu mijn 
garage niet leeg te maken en tenten 
naast mijn huis te plaatsen,’ aldus Ro-
zema.

Jan Rozema, veel regionale insiders 
van het amateurvoetbal kennen deze 
naam. De spits, die een plaag was voor 
veel verdedigers en trefzeker was in de 
hoofdmacht van vv Zwaagwesteinde 
ZM. Nadat hij zijn voetbalschoenen 
te vroeg in de wilgen moest hangen, 
werd hij een vaste supporter. Hij vond 
daar langs de lijn zijn oude voetbal-
maten en er ontstond een hechte 
vriendenclub. De vrienden van ZM, 
die ook in het echt vrienden werden 
en veel met elkaar deelden. Lief, maar 
ook leed, zoals helaas dit jaar bleek. 
Dat het echte vrienden zijn werd dui-
delijk, toen een van de achterblijvers 
na het overlijden van haar echtgenoot 
een beroep op hen deed. De woorden 
werden waar gemaakt, ze stonden 
klaar voor de weduwe van hun maat. 
Jan Rozema: ‘Och, voor ons een klei-
nigheidje, maar het is toch mooi dat 
je iets voor een ander kunt betekenen.’  

‘Een van de belangrijke aspecten van 
onze groep is de derde helft, voor in-
siders algemeen bekend, maar dat is 
het gezellige napraatje na afloop van 
een wedstrijd. Even samen lekker 
ouwehoeren, de contacten onderhou-
den, gewoon gezellig. Toen ik in mijn 
hok een nieuwe kachel kreeg, heb ik 
een aantal mensen, een klein groepje 
overigens, uitgenodigd voor een hapje 
en een drankje. Gewoon een gezel-
lig uurtje, meer was de intentie niet. 
Even het doorbreken van de vaak kille 
decembermaand. Het werd rondom 
de houtkachel gezellig. Dat komt ui-
teraard, omdat je als oud-veteranen 
en vrienden elkaar goed kent. Ik had 
mensen uitgenodigd waarvan ik wist, 
dat die gezellig zijn en blijven, ook als 
er meer dan een drankje geschonken 
werd. Dat is en blijft het principe, 
het moet vooral gezellig blijven. Ik 
wil geen trammelant,’ aldus Rozema. 
Inmiddels worden ook collega’s, oud-
collega’s, familie en vrienden uitgeno-
digd.

Het eerste Houtkachel Mannenuurtje 
sloeg aan en groeide. Het jaar daarna 
kwamen er vijftig man in de schuur aan 
de Ferlinge Stasjonsstrjitte en stond 
Thea haar man bij. Jan: ‘Alles was en 

is altijd gratis. Van een hapje tot een 
drankje, er kwam echter steeds meer 
bij. Ik ben in eerste instantie verant-
woordelijk voor de kosten, maar door 
sponsoring zijn die gelukkig beperkt 
bleven. Dankzij de middenstand in de 
regio kon ik bovendien een verloting 
houden. Na aftrek van mijn kosten, 
gaat het bedrag dat over blijft naar 
een goed doel. Ieder jaar een ander 
goed doel. Zo heeft de longafdeling 
van AZG een bijdrage van 700 euro 
gekregen, dit voor onderzoek. Sjouke, 
een van de gasten heeft nieuwe longen 
daar gekregen. We hebben geld kun-
nen geven aan de voetbalvereniging 
en het Epilepsiefonds. Ik werk zelf als 

onderwijsassistent aan het Lauwers-
college in Kollum, waar ze ook een 
prachtig initiatief hebben ontwikkeld 
voor mensen die het moeilijk hebben. 
Daar is duizend euro naar toegegaan. 
Het mooie van de verloting is, dat 
mensen gelukkig kunnen kopen naar 
hun eigen beurs, draagkracht dus, zo-
dat ook de genodigden met minder 
inkomen op het mannenuurtje terecht 
kunnen.

‘Het evenement groeide vorig jaar uit 
naar 120 mensen. Het werd te groot 
voor “hok en hiem” en ik wil de buren, 
waar de verhoudingen uitstekend mee 
zijn, ook niet tot overlast zijn. Ik had 

daarom het besluit genomen, dat we 
er maar mee moesten stoppen, maar 
gelukkig bracht iemand Herre (De 
Zilveren Maan) naar voren. Het is dit 
jaar uitstekend bevallen, mede door-
dat Foekje voor vijf liter snert en brui-
ne bonensoep had gezorgd. Naast de 
slaatjes en worst een waardevolle aan-
vulling. Het mannenuurtje is een suc-
ces en eigenlijk is er maar één vrouw 
die welkom is en dat is Jannie, maar ja, 
die is brandweerman. Dit is tekenend 
voor de sfeer, want ik kan het niet vaak 
genoeg benadrukken: het gaat om de 
gezelligheid. Het met-elkaar-zijn,’ be-
sluit Jan, die de datum voor de volgen-
de editie inmiddels heeft vastgelegd. 

Een beeld van het “mannenuurtje”. (Foto: Jan Koelstra).

Winterconcert Zuidema Kapel
Zondagmiddag 28 januari 2018 is er in ‘t Marnehoes te Wehe den Hoorn 
om 15.00 uur een Winterconcert van de Zuidema Kapel met Moravische en 
Boheemse blaasmuziek afgewisseld met zang. Een gevarieerd programma van 
Moravische en Boheemse blaasmuziek, instrumentaal afgewisseld met zang. 
Deze uit Tsjechië afkomstige blaasmuziek wordt sinds jaar en dag door de Zui-
dema Kapel op het hoogste niveau gebracht. Speciaal voor dit Winterconcert 
te Wehe den Hoorn bestaat het repertoire uit pittige polka’s en romantische 
walsen. Laat u meenemen in een muzikale wereld die u ongetwijfeld zal verras-
sen. Blaasmuziek op dit niveau is een ongekende mix van enerzijds prachtige 
klankkleuren en melodielijnen en anderzijds opzwepende ritmes en verras-
sende muzikale wendingen, maar steeds herkenbaar en lichtvoetig. 

Info: www.zuidemakapel.nl en www.polkafest.nl 

Een tegel met een duister verleden 
In het kloostermuseum Claercamp is een tegel te met een bijzondere afdruk. 
Kan het de poot van een hond zijn geweest of gaat het hier misschien om een 
gevaarlijker dier? En wat heeft de schedel van een  mens hier mee te maken 
die vlak bij de tegel gevonden is? Het duistere verleden van deze tegel staat in 
verband met de monnik Everhardus, die op een grauwe ochtend in het jaar 
1218 een afschuwelijke ontdekking  doet.Kom luisteren en kijken naar dit bij-
zondere verhaal op vrijdag 26 januari tussen 19.00 en 22.00 uur tijdens de 
museumnacht van LF2018. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Klooster Claercamp museum, Klaarkampsterwei 6, Rinsuma-
geast. Meer informatie op www.kloosterclaercamp.nl

Verhalen over wonderdokters  
en duivelbanners 
Openingsweekend LF2018 helemaal in stijl van kruiden en historie bij 
De Kruidhof. Het openingsweekend verbeeldt de droom van de Iepen 
Mienskip. 

Op vrijdagavond 26 januari 2018 van 
19.00-22.00 uur openen bijna alle 
musea in Fryslân op initiatief van en 
in samenwerking met Tryater gratis 
hun deuren om 2018 bijzondere ver-
halen van musea en inwoners uit Frys-
lân te delen met het publiek. Hortus 

van Fryslân De Kruidhof organiseert 
op 26 januari een avond vol verhalen 
over wonderdokters en duivelbanners 
bij knapperende haardvuurtjes en met 
warme kruidige drankjes. Daarnaast is 
er een expositie over wonderdokters 
en kunnen bezoekers een bijzonder 
oud apothekersherbarium van Karst 
Meijer van Herbarium Frisicum be-
kijken. 

De Kruidhof beschikt over de grootste 
botanische collectie (geneeskrachtige) 
kruiden van West Europa en kent een 
belangrijke historie rondom kruiden 
vanaf de jaren 30 tot nu. Kruiden zijn 
van alle tijden en juist in de Friese 
Wouden waren in de 17e tot de 20e 
eeuw ontzetten veel wonderdokters, 
ook wel duivelbanners of kwakzalvers 
actief waardoor ontzettend veel volks-
verhalen zijn ontstaan. Een aantal van 
deze verhalen delen we graag met het 
publiek op 26 januari 2018. Natuurlijk 
doen we dat bij knapperende vuurtjes 
en in sprookjesachtig aangelichte tui-
nen. 

Vanaf 19.00 uur kunnen bezoekers 
met een gids langs verhalenvertellers 
die verspreid door de tuinen en in 
gepaste kledij hun verhalen roepen, 
fluisteren of zelfs zingen. Daarnaast 
is er een route die bezoekers op eigen 
gelegenheid kunnen lopen en waar er 

voldoende gelegenheid is onderweg op 
te warmen bij een vuurtje. De avond 
is geschikt voor het hele gezin.  De 
Kruidhof zorgt voor papieren zakken 
met een lampje en aangelichte tuinen, 
maar een eigen zaklamp meenemen 
is raadzaam. Binnen is een kleine ex-
positie met doktersinstrumenten van 
Wonderdokters en duivelbanners, 
eigendom van het Streekmuseum in 
Burgum. Daarnaast exposeert Her-
barium Frisicum een eeuwenoud apo-
thekersherbarium. Ook het IJstijden-
museum op het terrein opent op deze 
avond gratis haar deuren. 

2018 staat bij De Kruidhof in het te-
ken van de bijen met het programma 
Silence of the Bees. Tijdens de verha-
lenavond vertelt Grietje haar verhaal 
over bijen dat zo’n indruk zal maken 
dat je wel mee moet nemen voor de 
toekomst. Alle informatie over het bij-
enprogramma waarbij kunst, cultuur 
en natuur op bijzondere wijze met 
elkaar worden verbonden is te vinden 
op de website van De Kruidhof en 
op www.friesland.nl. Het Tuincafé is 
deze avond geopend. Voorafgaand aan 
de verhalenavond, vanaf 18.00 uur, is 
het mogelijk aan te schuiven voor 
een heerlijke stoof met grootmoeders 
aardappelgratin. 

De kosten hiervan bedragen € 12,50 
en € 7,50 voor kinderen tot 12 jaar. 
Reserveren is noodzakelijk en kan via 
info@hettuincafé.nl
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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	
	
	
	

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

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?

Kavels ruilen bij De Centrale As
Binnenkort wordt de dertigste kavelruil bij De Centrale As afgerond. 
Door deze kavelruil is er bijna 1200 hectare landbouwgrond van eigenaar 
gewisseld. Dat is bijna evenveel als 2400 voetbalvelden! Door de kavelruil 
worden huiskavels groter en komen veldkavels dichterbij de boerderij 
te liggen. Voor boeren betekent dit minder brandstofkosten en kortere 
afstanden van land naar boerderij. Voor de omgeving betekent dit minder 
landbouwverkeer en daarom veiliger op de weg. Voor het milieu betekent 
het minder uitstoot, door de kortere afstanden.

Foto: Fotografie Nanne Nicolai
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WOENSDAG 17 JANUARI - DOKKUM 
- Koffieochtend van 9.30-11.30 uur voor 
vrouwen in het gemeentecentrum “De 
Fontein”, ingang Fuldastraat. Spreekster: 
Gerry Velema. Thema: ”Onderlinge Ver-
bondenheid”. De koffie staat klaar om 9.00 
uur. Kinderoppas niet aanwezig. Informatie: 
0519-241413. Interkerkelijke Werkgroep 
Koffieochtenden.
DONDERDAG 18 JANUARI - DAMWALD 
- Joep Onderdenlinden in zaal De Krúswei. 
Aanvang 20.00 uur.
VRIJDAG 19 JANUARI - DE WESTER-
EEN – Paardenmarkt bij manege It Bytling. 
Vanaf 16.00 uur.
ZATERDAG 20 JANUARI - HURDEGA-
RYP - MRV Tesselschade spilet Ensemble. 
In luchtig stik oer leafde en misdied, mei 
fjoer en faasje! 20.00 oere yn it Maskelyn. 
Seal iepen 19.30 oere.
FEANWÂLDEN - Toneelvereniging 
Vriendenkring speelt de klucht ‘De Kat yn’e 
kelder’, in de ‘smûke’ zaal van Hotel-Café 
Dûke Lûk. Aanvang: 20.00 uur.
ZONDAG 21 JANUARI - FEANWÂLDEN 
- Nieuwjaarsconcert Salonorkest Sinnema. 
Aanvang 15.00 uur. De Schierstins, Haad-
strjitte 1, 9269 SW Feanwâlden, info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl
FEANWÂLDEN - Toneelvereniging 
Vriendenkring speelt de klucht ‘De Kat yn’e 
kelder’, in de ‘smûke’ zaal van Hotel-Café 
Dûke Lûk. Aanvang: 15.00 uur.
MAANDAG 22 JANUARI 2018 - FEAN-
WÂLDEN - www.vrouwenvannu.nl/fean-
wâlden. Erwin de Vos over “De ambulance-
dienst en de wereld achter 112”.  Aanvang: 
19:45 uur in Talma Hoeve, Johanneswâld 1. 
VRIJDAG 26 JANUARI - RINSUMAGE-
AST – Een tegel met een duister verleden. 
Bijzonder verhaal kader museumnacht 
LF2018 van 19.00-22.00 uur. Toegang 
gratis. Klooster Claercamp Museum, Klaar-
kampsterwei 6.
DAMWÂLD – Terug in de tijd reizen naar 
wâldhûskes en poldermolen en trouwerij 
over de puthaak. 19.00-22.00 uur. Toegang 
gratis. De Sûkerei, Trekwei 8a.
FEANWÂLDEN - ‘2018 verhalen’. Open 

musea met verhalen. Gratis entree. 19.00-
22.00 uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1, 
9269 SW Feanwâlden, info@schierstins.nl; 
www.schierstins.nl
BUITENPOST - Verhalen over wonder-
dokters en duivelbanners. Openingsweek-
end LF2018 helemaal in stijl van kruiden en 
historie bij De Kruidhof van 19.00-22.00 
uur.  
Vanaf 19.00 uur kunnen bezoekers met een 
gids langs verhalenvertellers die verspreid 
door de tuinen en in gepaste kledij hun 
verhalen roepen, fluisteren of zelfs zingen. 
Daarnaast is er een route die bezoekers op 
eigen gelegenheid kunnen lopen en waar er 
voldoende gelegenheid is onderweg op te 
warmen bij een vuurtje. 
DAMWALD – Bingo in zaal De Krúswei.
HURDEGARYP - MRV Tesselschade 
spilet Ensemble. In luchtig stik oer leafde 
en misdied, mei fjoer en faasje! 20.00 oere 
yn it Maskelyn. Seal iepen 19.30 oere.
ZATERDAG 27 JANUARI - DE WESTER-
EEN – Freezerock in het Badhûs. Info 
www.badhus.nl
HURDEGARYP - MRV Tesselschade 
spilet Ensemble. In luchtig stik oer leafde 
en misdied, mei fjoer en faasje! 20.00 oere 
yn it Maskelyn. Seal iepen 19.30 oere.
FEANWÂLDEN - Toneelvereniging 
Vriendenkring speelt de klucht ‘De Kat yn’e 
kelder’, in de ‘smûke’ zaal van Hotel-Café 
Dûke Lûk. Aanvang: 20.00 uur.
ZONDAG 28 JANUARI - SYBRAN-
DAHÛS - Jankobus Seunnenga Klooster-
kapel Sibrandahûs. Ooit maakte Jankobus 
Seunnenga de podia onveilig met de punk-
band Kobus gaat naar Appelscha en het 
illustere duo Pigmeat. Maar Jankobus ‘saw 
the light’ en gooit het tegenwoordig over 
een heel andere boeg. In Sibrandahûs pre-
senteert hij zijn nagelnieuwe cd ‘Fabels met 
kleurkrijt’. Ernst en luim strijden weer om 
voorrang. Aanvang: 15.30 uur. Kapel open 
15.00 uur. Entree: € 7.50.
FEANWÂLDEN - Toneelvereniging 
Vriendenkring speelt de klucht ‘De Kat yn’e 
kelder’, in de ‘smûke’ zaal van Hotel-Café 
Dûke Lûk. Aanvang: 20.00 uur.
HURDEGARYP - MRV Tesselschade 

spilet Ensemble. In luchtig stik oer leafde 
en misdied, mei fjoer en faasje! 14.30 oere 
yn it Maskelyn. Seal iepen 14.00 oere.
VRIJDAG 2 FEBRUARI - HURDEGARYP 
- MRV Tesselschade spilet Ensemble. In 
luchtig stik oer leafde en misdied, mei fjoer 
en faasje! 20.00 oere yn it Maskelyn. Seal 
iepen 19.30 oere.
FEANWÂLDEN - Toneelvereniging 
Vriendenkring speelt de klucht ‘De Kat yn’e 
kelder’, in de ‘smûke’ zaal van Hotel-Café 
Dûke Lûk. Aanvang: 20.00 uur.
ZATERDAG 3 FEBRUARI - FEANWÂL-
DEN - Toneelvereniging Vriendenkring 
speelt de klucht ‘De Kat yn’e kelder’, in de 
‘smûke’ zaal van Hotel-Café Dûke Lûk. 
Aanvang: 20.00 uur.
HURDEGARYP - MRV Tesselschade 
spilet Ensemble. In luchtig stik oer leafde 
en misdied, mei fjoer en faasje! 20.00 oere 
yn it Maskelyn. Seal iepen 19.30 oere.
DONDERDAG 8 FEBRUARI - FEANWÂL-
DEN – Volkslegers en stinzen in Friesland, 
lezing prof. dr. Hans Mol.  Aanvang 20.00 
uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1, 9269 
SW Feanwâlden, info@schierstins.nl; www.
schierstins.nl
VRIJDAG 9 FEBRUARI - DE WESTER-
EEN – Dilana +supportact Pendants in het 
Badhûs. Info www.badhus.nl
BROEKSTERWÂLD/DE FALOM – 
Toneelvereniging It Moat Kinne speelt 
Bloedbân in dorpshuis de Pipegael. Kaarten 
via de site: kaarten € 14,50 exclusief 1 euro 
adm. kosten per bestelling (ongeacht de 
hoeveelheid kaarten).
ZATERDAG 10 FEBRUARI - BROEK-
STERWÂLD/DE FALOM – Toneelver-
eniging It Moat Kinne speelt Bloedbân in 
dorpshuis de Pipegael. Kaarten via de site: 
kaarten € 14,50 exclusief 1 euro adm. kos-
ten per bestelling (ongeacht de hoeveelheid 
kaarten).
REGIO – Elfkroegentocht. Deelnemende 
cafés met artiesten: café De Hossebos, De 
Westereen met dj. Winston Black, café 
Prins, Kollumerzwaag met dj. Hofstede en 
Douwe Kamminga; café De Iterij, Oud-
woude met Blinde Ed van X-factor, Mano-
lito Bar Kollum met Pieter & Michiel en DJ 

Repko, Paradiso Bar Kollum met Trienes 
& DJ Syb, café the Point, Buitenpost met 
Drive in show, It Twaspan in Buitenpost 
met dj. Martin Faber, café Stynsgea Augus-
tinusga met DJ Anko (drive in show), café 
De Viersprong, Kootstertille met Bertus en 
Sieb fan Collum, Phoenix Jistrum (nieuw!) 
met De Kolkenblazers en Café Jelle Joep 
Twijzel met Sije & Peter.
ZONDAG 11 FEBRUARI - NOARDBUR-
GUM Baptisten Gemeente Noordbergum 
Pleinkerk. 10.00 uur Da. Joke Verboom-
Schotanus m.m.v. Praisecombo.  

IEDERE MAANDAG: FEANWÂLDEN - 
14.30 tot 16.30 uur; Bibliotheek De Boe-
kehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een 
boek en een gratis kopje koffie. Kom gerust 
eens langs, UVV Veenwouden.

IEDERE DINSDAG: DE WESTEREEN 
- Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en 
12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs aan 
de Sportloane 2B in De Westereen. Ieder-
een die graag andere mensen wil ontmoe-
ten, is van harte welkom. De Buurtkamer 
is een initiatief van Stichting Welzijn het 
Bolwerk en Stichting AanZet.  Sportloane 
2B in De Westereen. Informatie: www.de-
buurtkamer.com, mail via info@debuurtka-
mer.com of neem contact op via Stichting 
Welzijn het Bolwerk: 0519-29 22 23.

IEDERE WOENSDAG: FEANWÂLDEN 
- 9.30 tot 11.30 uur Bibliotheek De Boe-
kehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een 
boek en een gratis kopje koffie. Kom gerust 
eens langs, UVV Veenwouden.

IEDERE DONDERDAG:
DE WESTEREEN  - Week vlooiemarkt 
markthal ’t Spoor van 10.00-17.00 uur. Toe-
gang gratis.

MUSEA/EXPOSITIES 
BUITENPOST - “Bezield Schilderen”  in 
gemeentehuis Achtkarspelen. Expositie van 
Rita Bakhuijsen  uit Warfstermolen, van 8 
januari 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. Stations-
straat 18, 9285 NH Buitenpost. Organisatie: 
Stichting Keunstkrite Twizel info@keunst-
krite.nl. Informatie:  www.achtkarspelen.nl 
BURGUM- Vaste exposities; Bult-
huis, Minsken, Geologie en Archeologie. 
Streekmuseum-Volkssterrenwacht, Menno 
van Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m 
zondag 13:00-17:00 uur, vrijdagavond van 
19:00-22:00 uur. Entree: kinderen t/m 3 
jaar gratis, van 4 t/m 12 jaar € 2,50, vanaf 
13 jaar € 4,00.
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25. 
FEANWÂLDEN –  t/m za. 24 febru-
ari. Expositie ‘Staten en stinzen in beeld’, 
olieverfschilderijen door Klaes Posthuma. 
Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkas-
teel’. Openingstijden: dinsdag t/m zon-
dag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur). 
JISTRUM – Atelier MD, Schoolstraat 57, 
tekeningen en schilderijen Minse Dijkstra. 
Open op afspraak. 0512-471369.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-Kol-
lum. Voorstraat 55. Expositie Louise de 
Winter, Papergirls en figuratieve schilde-
rijen en Max de Winter suggestief, figura-
tieve olie- en acrylschilderijen. Alleen open 
op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de Friese 
kloostergeschiedenis. Open zaterdag 13.00-
17.00 uur. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 
08:00 uur tot 18:00 uur. Swarteweisein 2, 
Tytsjerk, 0511 – 432427, www.vijversburg.
nl, Facebook.com/parkvijversburg.
VEENKLOOSTER - Ritselende bladeren 
en Gouden licht  in Galerie Noordvleugel. 
Zeven kunstenaars presenteren zich. De 
kunstenaars zijn: Paul Christiaan Bos, Ga-
briel Gressie, Ahmad Haraji, Annita Hoek-
stra, Romee Kanis, Patrick van der Linde en 
Brita Seifert. 

Wijzigingen voorbehouden. Controleer altijd 
even of er nog veranderingen in het program-
ma zijn.

‘Myn pake is oars as oaren, sei 
de jonge, syn fuotten rûke en 
syn noas rint.’

Frysk sprekwurd

Mijn opa is anders dan anderen, zei de jongen, zijn voeten 
ruiken en zijn neus loopt.

AGENDAJANU-
ARI

De Westereender ook online te lezen op:

www.westereender.nl

info@bestratingsbedrijfvisser.nl 
www.bestratingsbedrijfvisser.nl

Alti jd dichtbijdag en nacht bereikbaar op 
telefoonnummer: 06 - 511 458 49

www.verloskundigen-dokkum.nl

Ben je zwanger?
of heb je een kinderwens?

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

Altijd 
meer dan 30 
occasions 
op voorraad

Eén lokale partij in Dantumadiel
De twee lokale politieke partijen Dan-
tumadeel ’82 en Lagere Lasten Dantu-
madiel gaan vanaf de gemeenteraads-
verkiezingen van 21 maart verder als één 
lokale partij. De nieuwe naam van de 
partij is “Gemeentebelangen Dantuma-
diel”. In de afgelopen periode is door de 
besturen van Lagere Lasten Dantuma-
diel en Dantumadeel ‘82 de toekomst 
van de lokale politieke partijen in Dan-
tumadiel tegen het licht gehouden. Mo-
menteel zijn er in Dantumadiel twee lo-
kale partijen die op inhoud niet veel van 
elkaar verschillen. Door de beide partij-
en is besloten om in de toekomst als één 
lokale partij verder te gaan. De mensen 

van LLD hebben zich inmiddels als lid 
aangesloten bij Dantumadeel ‘82. Met 
deze ontwikkeling ligt de keuze voor de 
nieuwe partijnaam Gemeentebelangen 
Dantumadiel voor de hand. Gemeen-
tebelangen Dantumadiel richt zich in 
de komende jaren vooral op verbetering 
van de dienstverlening door de gemeen-
te aan de inwoners, het afschaffen van 
overbodige regelgeving, in stand hou-
ding en verduurzaming van maatschap-
pelijke voorzieningen in de gemeente 
zoals MFC’s en sportvoorzieningen en 
verbeteren van de verkeersveiligheid in 
de gemeente. Ook neemt Gemeente-
belangen Dantumadiel in de komende 

raadsperiode het politieke initiatief voor 
de bouw van een nieuw zwembad in De 
Westereen. Het volledige verkiezings-
programma en een samenvatting zijn 
vanaf 18 januari te vinden op de website 
www.gemeentebelangendantumadiel.
frl. De kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen op 21 maart 2018 
bestaat uit jonge mensen die nieuw zijn 
in het gemeentebestuur en kandidaten 
met ervaring in de gemeenteraad. De 
kandidaten komen uit alle hoeken van 
de gemeente en vormen samen een goe-
de afspiegeling van de samenleving in 
Dantumadiel. De huidige fractievoor-
zitter van Dantumadeel ’82, Kees Wiel-
stra uit Rinsumageast, is lijsttrekker 
voor gemeentebelangen Dantumadiel. 
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BEKEND 
VAN TV 

 

ZATERDAG 10 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

MET DJ. WINSTON BLACK / DJ DANNY
AANVANG 19.00 UUR

STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO

ZATERDAG 10 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

MET DJ. WINSTON BLACK / DJ DANNY
AANVANG 19.00 UUR

STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO

ZATERDAG 10 FEBRUARI
CAFÉ DE HOSSEBOS

MET DJ. WINSTON BLACK / DJ DANNY
AANVANG 19.00 UUR

STEMPELKAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS, KOSTEN 12,50 EURO

Wedzebuorren 17 - 9286 ER Twijzel - Tel.: 0511 - 54 33 00

Nu ook voor al uw 
feesten en parti jen 

op locati e.
Kortom: alles voor 
uw feestje thuis.

Wegrestaurant

‘Twijzel’

Deze kroegen nemen deel aan de 11 kroegentocht

UITNODIGING 
Informatiebijeenkomst 

“Samen Veilig Ouder Worden”
Bijeenkomst is bestemd voor professionals, vrijwilligers én andere belangstellenden

Helaas wordt er tegenwoordig steeds vaker financieel misbruik bij ouderen gesignaleerd. Hoe signaleer en 
voorkom je financiële uitbuiting. Deze bijeenkomst – verzorgd door Stichting Welzijn Het Bolwerk en Wij 

Financiële Zorgverlening – vindt plaats op:
Datum: woensdag 7 februari 2018         Aanvang: tussen 19:30-20:00 uur.  

Plaats: Badhûs, Sportloane 2b te De Westereen     Kosten: toegang is gratis. 

Deelnemers:  De bijeenkomst is bedoeld voor zowel profe ssionals als vrijwilligers en andere  
belangstellenden, woonachtig in de DDFK gemeenten. Maximaal aantal deelnemers: 100.

Meer informatie:   Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op www.svow.nl. De heer Patrick van der 
Valk van de Stichting SVOW is gastspreker deze avond. 

Aanmelden:  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bijeenkomst@wij-fz.nl. Aanmeldingen 
graag uiterlijk doorgeven voor 1 februari 2018.

JISTRUM         TEL. 0512 471 322

Recepties
Koffietafels

Vergaderingen
Verenigingen

Partijen

IN- EN VERKOOP  |  ONDERHOUD  |  REPARATIE
AIRCO SERVICE  |  DIAGNOSE APP.  |  APK

Fietsen, fi etsonderdelen 
en accessoires!!!

Tweedehands brommers- 
en onderdelen!!!

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

Haal het 
beste 

in huis

De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp heet vanaf 

1 januari KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp. 

De vertrouwde huishulp die graag duizend dingen 

voor u doet, in een nieuw jasje. Bent u zelf niet in 

staat of heeft u geen tijd om uw huishouden lekker 

op orde te houden? Kies dan voor KwadrantGroep 

Huishoudelijke Hulp.

Kijk op www.kghh.nl of bel 088 512 40 00. 

Vol trots presenteren wij:

Een nieuw jaar, een nieuw logo 
en een nieuwe naam

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!
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Geslaagde eindejaarsbingo bij VV Zwaagwesteinde
DE WESTEREEN – Het was jaren 
geleden een maandelijks tafereel, bingo 
bij VV Zwaagwesteinde. Destijds was 
dit altijd nog in de oude kantine met als 
drijvende kracht o.a. Harm van der Meer. 
Deze traditie is echter bij de overgang 
naar het nieuwe clubgebouw enigszins 
verwaterd, totdat er recent een bestuur-
lijke wisseling van de wacht plaatsvond 
binnen de ondersteuningsgroep van de 
zondagafdeling, de stichting Club van 
Honderd. De nieuwe bestuursleden gin-
gen enthousiast van start waarbij het or-
ganiseren van een grote eindejaarsbingo 
als eerste agendapunt stond genoteerd. 
Na een positief overleg tussen het stich-
tingsbestuur en het clubbestuur van de 

voetbalvereniging werden de handen in-
eengeslagen om er samen een wat leuks 
van te maken. Zo werden de sponsoren 
aangedaan om leuke prijzen te regelen en 
werd Baukje Zuidema bereid gevonden 
om als spreekstalmeester op te treden. 
Zuidema is in de regio een begrip als het 
gaat om bingo’s op een leuke en vlotte 
manier aan elkaar te praten. Alle ingre-
diënten waren aanwezig om er een suc-
cesvolle avond van te maken, maar dat het 
uiteindelijk zo’n groot succes werd had 
niemand durven dromen. Op vrijdag 29 
december was het namelijk zover, vanaf 
19:00 uur stroomde de voetbalkantine tot 
over haar oren toe vol. De organisatie was 
overweldigd door de opkomst en heeft in 

allerijl nog tafels en stoelen bijeen moeten 
zoeken om iedereen een plekje te kunnen 
geven. Uiteindelijk is dit gelukt en werden 
de deuren om 20:00 uur gesloten en kon 
de tien ronden durende bingo van start 
gaan. Er waren elke ronde drie variërende 
prijzen te verdelen. Zodoende gingen er 
diverse deelnemers met een vleespakket, 
een boodschappentas of een waardebon 
van een lokale ondernemer aan de haal. 
Uiteindelijk bleek in de grote finale dat 
Ruurd Leegstra als spekkoper met de 
hoofdprijs vandoor is gegaan. Na afloop 
kon iedereen nog even gezellig napraten 
en kon er maar één conclusie worden ge-
trokken door de organisatie, zo’n succes-
volle bingo vraagt om een vervolg!

FMT Sport Veenwouden en Sûnens voedingsadvies  
& gewichtscoach gaan krachten bundelen!
Wie sport heeft baat bij goede voedingsadviezen. Goede kennis over 
voeding is een absolute meerwaarde. Dan heb je de link tussen voeding 
en sport meteen te pakken.

Door samen te werken bieden FMT 
sport en Sûnens een compleet traject 
van 3 maanden voor mensen die graag 
af willen vallen of zich fitter willen voe-
len. Dit is inclusief onbeperkt sporten 
bij FMT sport, groepslessen, personal 
training en groepsfitness met de syngry 
360.  Betty Wijbenga van Sûnens uit 
de Westereen geeft aan de hand van 9 
consulten voedingsadviezen d.m.v. de 
“ik mag alles eten” methode van GCN. 
Het voordeel van een gewichtscoach 
bij FMT sport is de laagdrempelig-
heid; mensen weten de gewichtscoach 
in de sportschool snel te vinden. Alleen 
al om hun voeding te laten checken, 

maar ook voor voeding rondom de trai-
ning. Steeds meer sporters vinden hun 
gezondheid belangrijk en willen er alles 
aan doen om gezond te worden en te 
blijven. Daarom bezoeken mensen vaak 
een sportschool om af te vallen en op 
gewicht te blijven. De beste remedie te-
gen over- of ondergewicht is een inter-
ventie waar zowel sport als voeding aan 
bod komt.  Door de samenwerking van 
FMT sport Veenwouden en Sûnens kan 
er een compleet traject van 3 maanden 
gemaakt worden die past bij de wensen 
en behoefte van de klant. Doordat Sû-
nens is aangesloten bij BGN kan een 
gedeelte van het traject worden vergoed 

mits je aanvullend verzekerd bent.

Meer informatie? sunens.net/sport-
voeding of fmtsport.nl/veenwouden

Aquarelleren tijdens de winter! 
Met de lange avonden voor de deur 
is er gelegenheid om een leuke tijds-
besteding te vinden. Een avond 
languit voor de televisie afwisselen 
met een avond lekker schilderen! 
Met het volgen van een aquarelcur-
sus krijgt de avondinvulling wel een 
hele leuke wending. Een keer in de 
week ‘s ochtends een les volgen en 
‘s avonds het schilderen nog even 
voortzetten. Door de opbouw van 
de lessen is het wel heel makkelijk 

om het penseel vaker op te pakken! 
Een cursus bestaat uit acht lessen van 
2,5 uur. Tijdens de starterscursus leert 
de deelnemer basistechnieken, de ge-
vorderdencursus geeft een welkome 
verdieping. Ook met de voorkeuren 
van de cursisten wordt rekening ge-
houden! In Buitenpost start de win-
tercursus op dinsdag 23 januari 2018. 
Voor meer informatie is Margreet 
Braaksma-Loonstra bereikbaar op 
0612665263. 

Inschrijving Kunstweek Achtkarspelen 2018 begonnen
Het jaarlijkse Rondje Kunstzinnig, Kunst & Kitsch, een Kunstveiling en nog 
veel meer. Tijdens Kunstweek Achtkarspelen worden kunst en kunste-
naars in het zonnetje gezet. Er is plek voor alle kunstvormen en het kan 
niet gek genoeg.

Stichting Keunstkrite Twizel besloot 
vorig jaar alle kunstzinnige activiteiten 
binnen één Kunstweek te realiseren. 
‘Een week per jaar kunst en kunstenaars 
centraal is erg fijn en ook praktisch. 
Het aanbod is enorm en de inhoud 
zeer verschillend. Voor het publiek is 
er voor elk wat wils, voor deelnemende 
kunstenaars (de professionals en de se-
rieuzere amateurs), is het een geweldige 

week om te netwerken, aldus de orga-
nisatie. Voor de uitvoering van kunst-
route en kunstmarkt 2018 is het dorp 
Augustinusga gekozen. Hiermee wordt 
aangesloten bij het project “Portraits & 
Paradise” dat verspreid over het jaar op 
verschillende manieren de aldaar gebo-
ren kunstschilder Willem Bartel van der 
Kooi (1768-1836) eert. Van der Kooi 
was een 18de/19de-eeuwse portret- en 

genreschilder. In de huiskamertaferelen 
kan men vaak een verhaal terugvinden. 
Het thema van de Kunstweek Achtkar-
spelen 2018 is daarom “Fertel....Vertel!” 
geworden. Van de deelnemers wordt 
werk verwacht waar een verhaal omheen 
zit en bij Kunst & Kitsch zijn het ook 
de verhalen die het doen. Het thema 
sluit daarnaast aan bij de projecten van 
de Kulturele Haadstêd waarin volks-
verhalen zijn verwerkt. Zo wordt er een 
verband gelegd tussen de verschillende 
activiteiten”.  Tijdens het hele culturele 
jaar is er overigens ook aandacht voor de 
jeugd: de Keunstkrite heeft een speciaal 

kunsteducatief programma voor basis-
scholen opgezet. Tijdens de Kunstweek 
gaan de lessen o.a. over Willem Bartel 
van der Kooi. Het programma ziet er 
als volgt uit: Vrijdag 25 mei: feestelijke 
opening Kunstweek met muziek en 
poëzie voor alle deelnemers en vrijwil-
ligers.  Zaterdag 26 mei en zondag 27 
mei: Rondje Kunstzinnig. Expositie 
op bijzondere locatie(s) in Augusti-
nusga. Zaterdag 26 mei: Kunstmarkt in 
Augustinusga. Zaterdag 2 juni: Kunst & 
Kitschdag te Buweklooster. Zaterdag 2 
juni:  Ambacht/kunst en vintagemarkt 
in Buweklooster. 

Zaterdag 2 juni: Kunstveiling te Buwe-
klooster. Voor alle activiteiten staat de 
inschrijving open: er worden kunste-
naars, dichters, fotografen, standhouders 
en veilinginbreng gevraagd. Het is ook 
mogelijk om aanvullende kunstzinnige 
of muzikale activiteiten in de Achtkar-
spelen te melden; deze worden in de pr 
meegenomen.  Informatie over voor-
waarden, locaties en tijden zijn via het 
secretariaat op te vragen.

Informatie bij  Stichting Keunstkrite 
Twizel: info@keunstkrite.nl en www.
keunstkrite.nl

Salonorkest Sinnema met zangeres Ineke Dijkstra
Het oudste salonorkest van Nederland geeft zondagmiddag 21 januari 
een concert in De Schierstins te Feanwâlden: Salonorkest Sinnema. Aan 
het concert van de dit jaar precies 100-jarige muziekgezelschap wordt 
meegewerkt door de jonge zangeres Ineke Dijkstra en gitarist Lennard 
Fopma. Het concert begint om 15.00 uur.

Salonorkest Sinnema is in 1918 begon-
nen als een klein kamerorkest en bestaat 
dus precies 100 jaar. In de loop der jaren 
is het uitgegroeid tot een muziekgroep 
met 22 leden. Het orkest bestaat nu uit 
8 strijkers en 12 blazers, piano en slag-
werk. Onder leiding van Nynke Jaarsma  
wordt er een heel gevarieerd repertoire 
gebracht: salonmuziek, maar ook musi-
cal-melodieën,  bewerkingen van lichte 
popmuziek, jazz, enzovoorts. In elk geval 
goed in het gehoor liggende, lichte mu-
ziek. Samen met Ineke Dijkstra gaat het 

salonorkest zorgen voor een gezellige 
middag met mooie muziek. Reserveren 
is aan te bevelen: info@schierstins.nl en 
telefoon 0511-472937. Zie ook www.
salonorkestsinnema.nl. en www.schier-
stins.nl. Een jazz-recensent schreef het 
volgende over zangeres Ineke Dijkstra: 
,,Een belangrijke rol werd door de jonge 
zangeres Ineke Dijkstra vervuld. Met 
een soepele timing en veel durf gaf zij 
een extra dimensie aan dit optreden.” 
Salonorkest Sinnema is vooral gechar-
meerd van haar warme stem. Dirigente 

Nynke Jaarsma speelde op jonge leeftijd 
bij de harmonie in haar geboorteplaats 
Makkum. Ze bouwde een muzikale car-
rière op via het Nationaal Jeugd Har-
monie Orkest en het conservatorium 
in Amsterdam. Na haar terugkeer naar 
Fryslân gaat ze lesgeven en dirigeren 
voor jeugdorkesten en muziekkorpsen. 
Ondertussen is ze hobo blijven spelen, 
en werkt ze vele jaren als vaste vervanger 
bij het Noord Nederlands Orkest. Mo-
menteel dirigeert ze behalve ‘Sinnema’ 
ook het Wachtkamerorkest in Leeuwar-
den. Ze geeft verder hoboles, maakt ar-
rangementen en lesboeken en is mede-
auteur van ‘Horen, lezen en spelen’, een 
in vele talen uitgebrachte methode voor 
blazers.

6de editie

11 kroegentocht!
Het begon ongeveer 6 jaar geleden toen 
Johnny de vries van de Paradisobar en 
de Manolitobar een paar collega on-
dernemers benaderden voor het opzet-
ten van een 11 kroegentocht, iedereen 
was meteen enthousiast, toen nog even 
bellen met taxi Waaksma of zij ook een 
stuk of 12 busjes beschikbaar hadden 
en met meer dan 500 deelnemers was 
de eerste kroegentocht een feit.

Alle deelnemers moeten er voor zor-
gen dat ze niet een stempelpost mis-
sen om zo hun medaille in de wacht te 
slepen. Inmiddels is de kroegentocht 
niet meer weg te denken in de regio 
N.O. Friesland en is uitgegroeid tot 
een evenement met meer dan 1200 
deelnemers!!!

Ook bij taxi Waaksma moeten ze in-
middels alle zeilen bijzetten op deze 
dag, want inmiddels rijden ze met 

meer dan 25 bussen om iedereen op 
tijd van a naar b te krijgen!
Tijdens het evenement is er eigenlijk 
in elke kroeg wat leuks te beleven en 
zijn er ook in elk cafe een hoop ‘sup-
porters’ om elke deelnemer te verwel-
komen in hun favoriete cafe.

Vele artiesten hebben ook dit jaar weer 
toegezegd om hun steentje bij te dra-
gen aan deze fantastische tocht! Zo 
kom je o.a. Bertus, Sije en Peter, Blinde 
Ed (X-Factor) en Trienes tegen in de 
diverse cafés! Tevens zijn er natuurlijk 
diverse dj’s en drive in shows te be-
wonderen om de gezelligheid naar een 
iets hoger niveau te tillen!

Noteer de datum in je agenda en haal 
vast je stempelkaart!

10 februari 2018 
IT GIET (wer) OAN!
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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


