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07 �Minco�Riemersma�en�Albert�Jansen��
verlieten�“hun”�korps 21 �Flexibele�Makelaar�Bedrijventoernooi�

en�Bad�Billy�Blue�Festival�samen�een�
groot�succes

11 �Vijversburg,�een�park�om��
optimaal�te�genieten 19 �Sipke�Sangers�op�de�bres��

voor�ons�milieu

mooie oogmode  professionele oogzorg

Ljurkstrjitte 43a

De Westereen

0511-441705

www.dijkoptiek.nl
Klaas van der Meulen, 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?

De�fok�staat�bol�in�de�wind,�de�zon�glinstert�in�het�zwarte�water,�schuimkoppen�spatten�uiteen�tegen�de�groene�boeg�en�hoog�in�het�grootzeil�prijkt�de�letter�D�van�het�skûtsje�van��
Dokkum.�Sinds�een�jaar�heeft�de�stad�haar�eigen�wedstrijdskûtsje,�dat�uiteraard�het�bolwerk�als�herkenbaar�teken�in�het�zeil�draagt.�Grote�verrassing�is�dat�één�van�de�initiatiefnemers��
voor�dit�skûtsje�uit�De�Westereen�komt.�Hylke�Heidstra�droomde�al�jaren�van�een�eigen�skûtsje�en�sinds�vorig�jaar�heeft�het�schip�de�wind�in�de�zeilen.� Lees verder op pagina 3

Het�skûtsje�van�Dokkum�heeft��
de�wind�in�de�zeilen
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Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl    AutoBoersma    AutoBoersma

V 17

MAZDA
CX-3

SKYACTIVE
PLUS 2.0

OPEL MERIVA 1.4 TURBO BUSINESS+ 
140PK! airco/ecc, Opel radio cd 
navigatie, licht metalen velgen, elek.
ramen, cruise control, trekhaak, enz.
bj 2015 - 37.819 km € 15.995,-

Deze auto’s worden afgeleverd met onderhoudsbeurt, nieuwe APK keuring en 6 maanden Bovag garantie.

PEUGEOT 207 COLER LINE 1.4 16V
5 DRS airco, Peugeot radio cd, 
centrale vergrendeling, trekhaak, 
enz. 
bj 2007 - 115.428 km € 4.995,-

RENAULT SCENIC 1.6 16V
BUSINESS LINE airco/ecc, Renault 
radio cd, cruise control, trekhaak, 
mistlampen voor, enz.
bj 2008 - 88.950 km € 6.995,-

VOLVO V40 T3 150PK MOMENTUM
airco/ecc, Volvo radio cd 
groot navigatie, licht metalen velgen, 
PDC, leer, enz. 
bj 2013 - 63.183 km € 19.950,-

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

BOERSMA
 VERTROUWD 
 MET SERVICE airco/ecc, Mazda radio/navigatie, 

licht metalen velgen, elektrische ramen, 
cruise control, luxe uitvoering, enz.
bj 2016 - 80.920 km € 20.950,-

Foarwei 23, 9294KC Oudwoude (Aldwâld)  |  Telefoon Snackpunt: 0511 - 705245  |  Telefoon Restaurant: 0511 - 705255  |  info@deiterij.nl

www.deiterij.nl

Buffet Restaurant

Reserveren Noodzakelijk!

All-in Buffet
 

2 soorten Soep
Stokbrood

Kruidenboter
diverse Salades

Warme Groenten
Gebakken Aardappelen

5 soorten vlees 
uit eigen keuken!!

( kipsaté, Spare Ribs, Steaks, gehakt- 
balletjes in javaanse saus en Varkens-

haas)

Patat
Sausen

IJsbuffet na
 Dit alles inclusief onbeperkt drinken (Bin. Gedestilleerd, fris, bier en wijn)
 voor de speciale prijs van

€  24.95
 

Voor de kinderen is er 
een leuke speelhoek!!!

 Toch liever een uitgebreide 

All-in BBQ 
in plaats van een buffet?

 
Voor de prijs 
van € 29.95 

krijgt u 
alles uit het all-in 

buffet, met als extra:  

Runder steaks
Speklappen
Hamburgers

Saté
Shaslick
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Tijdverspilling
Ja, het is weer vakantietijd. Heeft u al 
plannen? Zoals jullie inmiddels alle-
maal weten, ben ik een gezellig feestjes-
beest. Wat je op verjaardagen allemaal 
opvangt, het is toch ongelooflijk. Hoe 
kom ik daar nu op? Vorig jaar raakte ik 
in gesprek met zo’n natuurfreak. Echt 
een bescheiden man, die zich amper liet 
horen. Na de verhalen over de vakanties 
in binnen- en buitenland, vertelde hij 
dat hij met zijn vrouw over het kanaal 
zou gaan en daar leuke binnen weg-
getjes wou zoeken. Wat nu het mooie is, 
deze reis was controleerbaar. Ik trof het 
duo namelijk vlak over de brug in Kuik-
horne en dat is uiteraard ook een mooie 
streek. Nee geen heide, maar toch. Zo zie 
je maar, dat je als mens soms je eigen 
conclusies trekt. We dachten allemaal dat 
ze naar Engeland zouden gaan, over het 
kanaal, maar het was gewoon de brug 
van Kuikhorne. En als je wat verder 
denkt kom je tot de conclusie, dat het ook 
in onze eigen regio heel mooi is, als je de 
schoonheid maar ziet. Ik vind een dier, 
maar dat is een persoonlijke mening, 
in eigen land veel mooier dan in het 
buitenland. Pas als je in Nederland de 
diverse hertensoorten hebt gezien wordt 
de eland, om maar een soort te noemen, 
bijzonder. Natuurlijk is het prachtig om 
eens ergens anders te kijken, dan waar-
deer je vaak je eigen regio het meest. 
Verre reizen, nieuwe mensen ontmoeten, 
andere culturen ontdekken, het wordt 
ons steeds voorgehouden. Wij Friezen 
zijn teveel op onszelf, maar wij Friezen 
kunnen het vaak ook niet betalen, als we 
er al belang bij hebben. Ik ben van één 
ding echter overtuigd, dat wij Friezen 
geen dure reizen maken als we dat niet 
kunnen betalen. Ik hoor soms in tv- of 
radioprogramma’s, dat mensen een le-
ning nemen voor een dure vakantie. 
Dan is de eigen regio goud waard!

Jefanka

COLUMN

Grutte Pier
Wie denkt dat we hier in Friesland 
één Friese taal hebben, heeft het mis. 
Er zijn diverse soorten Fries. Van het 
Stellingwarfs tot het Sneekers en van 
het Bildts tot het Bolserters; ieder ge-
bied en elke stad heeft zo z’n eigen 
variant. Maar de grootste rivaliteit be-
staat er toch wel tussen het ‘Klaaifrysk’ 
en het ‘Wâldfrysk’. En dat alles komt 
door het uitspreken van de Y-klank.
In de Wâlden hebben we het over ‘hy, 
sy en dy’. Met de ‘ie’-klank dus. Op de 
klei hebben ze het over ‘hij, zij en dij’. 
Maar nou komt ‘t: wat is nou de juiste 
uitspraak? Ik heb er inmiddels talloze 
discussies over gehad met Klaaikluten. 
Nou ben ik zelf een Wâldpykje, dus ik 
hou wel van een messcherpe discussie. 
En het blijft toch ook iedere keer weer 
leuk om die Klaaikluten een beetje op 
stang te jagen. Dat is eigenlijk best 
eenvoudig.

‘Volgens mij’, zeg ik dan, ‘is het Wâld-
frysk het échte Fries. Echte Friezen 
zeggen hy, sy en dy.’ En daarna meld 
ik tussen neus en lippen nog even dat 
ook onze oer-oer-oer-overgrootvader 
en Opperfries Grutte Pier een Wâld-
pyk is. Moet je die koppen van die 
Klaaikluten dan eens zien. ‘Grutte 
Pier komt uit Kimswerd. Dat ligt op 
de klei!’ roepen ze dan witheet.
‘Ja, ja, ja’, sus ik vervolgens. Vaak met 
zo’n belerend armgebaartje van ‘kalm 
an’ erbij. ‘Dat weet ik ook wel, maar 
wat had Grutte Pier altijd bij zich? 
Jup, een knoeperd van een mes, waar-
mee ‘ie iedereen een kopje kleiner 
maakte. En echte ‘messestekkers’ ko-
men uit de Wâlden.’ Einde discussie.
Net als Grutte Pier ben ik op kruis-
tocht om ervoor te zorgen dat ieder-
een het Wâldfrysk gebruikt. En ik 
moet toegeven: dat gaat uitstekend. 

Zo kreeg ik een tijdje geleden de vraag 
of mijn columns op de radio gebruikt 
mogen worden tijdens de luistertoet-
sen bij de lessen Fries. Alle middelbare 
scholieren in Friesland worden nu dus 
overspoeld door mijn ‘hy, sy en dy’. En 
dat is nog niet alles.
Twee weken geleden kreeg ik plots een 
mailtje van het CITO, dat als volgt 
begon: ‘Geachte Nynke van der Zee, 
vandaag is het landelijk eindexamen 
Fries havo  afgenomen. De teksten die 
in het examen worden gebruikt, zijn 
zorgvuldig geselecteerd op grond van 
onderwerp, inhoudelijke kwaliteit en 
taalgebruik. Eén van de teksten uit dit 
examen is gebaseerd op een artikel van 
uw hand.’
BAM! Met mijn Wâldfrysk indoc-
trineer ik inmiddels de gehele jeugd. 
Nog even en iedereen heeft het over 
‘hy, sy en dy’. Dan spreken we niet lan-
ger over Wâldfrysk, maar over Wrâld-
frysk, een taal van de wereld.
Laatste stap in mijn missie is om tot 

slot dat ene zinnetje dat iedere Fries 
op de wc heeft hangen nog een beetje 
aan te passen. In plaats van ‘Bûter, 
brea en griene tsiis. Wa’t dat net sizze 
kin, is gjin oprjochte Fries’, wordt het 
voortaan: ‘Scherjontsjes, in Herder en 
in grutte bek. Wa’t dat net sizze kin, 
dy stek ik lek.’

Nynke van der Zee

Achter de grote zwarte zonnebril 
schuilt het trotse gezicht van Hylke 
Heidstra. Hij geniet zichtbaar van 
iedere minuut dat hij met z’n beman-
ning op de Hegemer Mar te vinden is 
om te trainen voor de IFKS. Vorig jaar 
deed het skûtsje Stêd Dockum voor 
het eerst mee aan de zeilwedstrijden 
van de IFKS. En met succes, want de 
bemanning werd op haar debuut di-
rect vierde en promoveerde naar de 
B-klasse. Dit jaar worden de kaarten 
opnieuw geschud. “Het belooft span-
nend te worden”, lacht Hylke. “We 
hebben de vaart er flink in. Dit jaar 

hebben we de mast laten vervangen 
en een nieuwe fok aangeschaft. En 
dat alles met maar één doel: als eerste 
over de streep.”

Toeval bestaat niet
In ieder woord van Hylke proef je zijn 
trots en enthousiasme. Hier staat een 
ware watersportliefhebber, die als kind 
al ieder vrij moment op het water te 
vinden was. Jarenlang droomde hij 
van vaartochten op een eigen skûtsje. 
Zijn droom kwam vorig jaar uit toen 
hij samen met een groep enthousiaste 
initiatiefnemers de kans kreeg om een 
skûtsje aan te schaffen. Het oog viel 
op een snel schip in Lemmer. “Vol-
gens de verhalen was dit schip ooit 
gebouwd in Franeker”, vertelt Hylke. 
“Maar na onderzoek bleek dat het in 
Dokkum van de werf was gerold. Dat 
was voor ons een extra bevestiging dat 
we op de goede weg waren. We had-
den allemaal het gevoel “dit kan geen 
toeval zijn”.

“Is it net in pracht, sa’n âld 
skip mei de wyn yn ‘e silen?”

Als voorzitter van de stichting staat 
Hylke aan het roer van de koers die 
het skûtsje vaart. Figuurlijk welte-
verstaan, want als schipper koos de 
bemanning voor Kees van der Kooij 
uit Woudsend. Een ervaren stuur-
man, die het nodige succes behaalde 
in de IFKS. “Kees past perfect bij 
onze doelstelling: kampioen worden 
van de IFKS”, knikt Hylke. “Daar 
trainen we met z’n allen hard voor.” 
Vandaar ook dat het skûtsje ‘s zomers 
niet in Dokkum maar in Woudsend 
ligt, met de Hegemer Mar als ideaal 
trainingswater. De heren en dames 
van de 14-koppige bemanning zijn 

voorafgaand aan de IFKS ieder week-
end op het water te vinden. “Is it net 
in pracht, sa’n âld skip mei de wyn yn 
‘e silen?”, roept Hylke boven het klap-
peren van het zeil uit.

Officiële doop
Wie de letter D in het zeil draagt, moet 
natuurlijk ook z’n gezicht laten zien in 
Dokkum. Vandaar dat het skûtsje sinds 
vorig jaar vaste gast is op de Admirali-
teitsdagen. Dit jaar staat er bovendien 
een bijzonder officieel moment op het 
programma. “Tijdens de eerste dag van 
de Admiraliteitsdagen zal ons skûtsje 
officieel gedoopt worden en krijgt het 
een nieuwe naam”, verklapt Hylke. 
“Na onderzoek zijn we achter de oor-
spronkelijke naam gekomen en ook in 
contact gekomen met de nazaten van 
de oorspronkelijke bouwers, de familie 
Van der Werf. We willen daarom het 
schip de oorspronkelijke naam terug-
geven.” Welke naam dat is, houdt Hyl-
ke nog even geheim.

“Wy kinne net sûnder frijwilli-
gers, sponsoren en donateurs”

Bij aankomst terug in Woudsend 
ruimt de bemanning secuur en met 
zorg alle zeilen, touwen en spul-
len weer op. Hylke aanschouwt het 
teamwerk van een afstandje. “We 
hebben een fantastische groep van 
vrijwilligers, sponsoren en donateurs. 
Zonder hen was dit allemaal nooit 
mogelijk geweest. Neem als voorbeeld 
Sake Store, die onze kledinglijn heeft 
ontwikkeld. Zo zien we er als beman-
ning piekfijn uit. Er gaat ontzettend 
veel tijd en energie zitten in zeilen en 
het onderhoud van het schip, maar 
ik krijg het dubbel en dwars terug 
van alle mensen om me heen. Ik be-
schouw het als een grote eer om met 
zo’n prachtig oud schip over het water 
te glijden.”

Tekst: Nynke van der Zee

Foto’s: Jaap de Boer

Schipper Kees van der Kooij en Thijs Baarma (Sake Store)
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Geert Bakker  Skutterswei 14  |  9108 LA Broeksterwoude 
T 06 - 23 26 99 35  |  E info@gbbetonrenovatie.nl

• Betonrenovatie
• Kunststofvloeren
• Coatings
• Kelderafdichting

Ook kunst-

stofvloeren

www.gbbetonrenovatie.nl
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Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl
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Harm Smidswei 13, 9298 RE  Kollumerzwaag
Tel.: (0511) 44 36 15 • Fax: (0511) 44 37 37 • info@kvdp.nl
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Totaalbeleving�prikkelt��
fantasie�bij�Sanjesfertier
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

FEANWÂLDEN�–�Langzaam�naderen�twee�bussen�met�schoolkinderen.�De�
jeugd�zit�inmiddels�met�de�neuzen�tegen�het�raam�gedrukt�om�alvast�
een�glimp�op�te�vangen�van�Sanjesfertier,�het�park�waar�ze�een�prachtige�
schoolreis�gaan�beleven.�In�de�verkeerstuin�van�het�park�zijn�inmiddels�
de�eerste�rijbewegingen�gestart.�Het�wordt�een�gezellige,�drukke�dag,�
maar�van�een�file�zal�totaal�geen�sprake�zijn.�Sanjesfertier�biedt�zoveel�
mogelijkheden�en�ruimte,�dat�de�blijde�kinderstemmen�zich�kunnen�blij-
ven�uiten�in�verbazing.�Een�prachtig�en�groot�indoor�speelparadijs,�maar�
ook�outdoor�is�er�enorm�veel�te�ervaren�en�last�but�not�least:�het�dieren-
park�en�natuurmuseum.�Centraal�in�het�geheel�staat�de�beleving,�het�
prikkelen�van�de�fantasie,�een�totale�beleving�met�licht,�geluid�en�andere�
prachtige�effecten.�Doordat�Sanjesfertier�zowel�in-�als�outdoor�mogelijk-
heden�biedt,�is�er�altijd�vertier�in�Sanjesfertier.

Door de realisatie van de Centrale As 
is Sanjesfertier nog beter bereikbaar 
geworden, niet alleen voor schoolreis-
jes, maar ook voor gezinnen en sfeer-
volle kinderfeestjes. Wimmer Visbeek, 
die het bedrijf waarvan zijn ouders de 
grondleggers waren inmiddels heeft 
overgenomen, heeft de laatste jaren 
enorm geïnvesteerd. Als geen ander 
weet de jonge ondernemer dat hij in 
een wereldje zit, waar vrijwel constant 
beweging is. Sanjesfertier is daar hele-
maal in meegegaan. Dat betekent niet 
alleen veel meer speelmogelijkheden 
voor de kinderen, maar ook voor de 
ouders, opa’s en oma’s zijn er bijvoor-
beeld meer comfortabele zitjes geko-
men. Visbeek ziet ook, dat veel (groot)
ouders vaak hun (klein)kinderen even 
meenemen naar de dierentuin en het 
natuurmuseum. ‘Een prachtige gele-
genheid om even een mooi rustpunt in 
te bouwen in een toch, vooral voor de 
kinderen, intensieve speeldag.’

‘Het draait bij Sanjesfertier momen-
teel vooral om de beleving, het voelen 
en ervaren. Wij hebben daar enorm 
in geïnvesteerd, soms zelfs onze eigen 
unieke toestellen ontworpen, die ui-
teraard ook voldoen aan de strengste 
eisen,’ aldus Wimmer Visbeek. San-
jesfertier ging dit jaar precies 25 jaar 
geleden, op 25 mei van start en bleek 
al gauw een trekpleister voor de eigen 
regio te zijn. Door hard te werken, de 
durf om te investeren, maar vooral 
ook door naar de toekomst te kijken, 
kreeg Sanjesfertier een steeds grotere 
bekendheid. Door de realisatie van 
de Centrale As werd het park niet 
alleen makkelijker bereikbaar maar 
werd, door de logische verlegging van 
de dorpsgrenzen, Sanjesfertier toege-
voegd aan Feanwâlden in plaats van 
De Westereen.

‘We zijn meer een familiepark gewor-
den. Ik kan niet specifiek aangeven tot 
welke leeftijd kinderen zich hier kun-
nen vermaken. Dat is ook afhankelijk 
van ieder kind afzonderlijk, maar re-
gelmatig zie je oudere kinderen lekker 
meedoen, vooral als het een familie-
uitje betreft. Je merkt inmiddels, dat 

de vele aanpassingen die we hebben 
aangebracht een positief effect hebben. 
We zitten duidelijk weer in de lift met 
jaarlijks meer dan 40.000 bezoekers 
en ondanks de daling van het aantal 
scholen nog meer dan 180 schoolreis-
jes. Door deze reserveringen merken 
we ook dat de scholen van steeds ver-
der komen, men heeft er gerust meer 
dan een uur rijden voor over,’ aldus 
Visbeek.

Ondertussen zijn de kinderen bezig 
met het ontdekken, niet alleen van de 
prachtige toestellen, maar ook van hun 
eigen fantasie. Er is beweging, actie en 
uitgelaten kinderstemmen. De tijd van 
passief vermaak is ook bij Sanjesfer-
tier vrijwel voorgoed verleden tijd. 
Opmerkelijk detail is de grote glim-
lach op het gezicht van Visbeek. Hij 
spreekt zijn gedachten uit: ‘Hier kan 
ik nu echt van genieten. Prachtig om 
die kinderen een onbezorgde dag te 
laten beleven. Weet je, door de nieuwe 
opstellingen kunnen ook ouders en 
begeleiders dicht bij de kinderen zijn. 
Nee, niet om te controleren, maar om 
de blijdschap van vrolijke kinderen te 
mogen ervaren.’

Zelf ontdekken, het woord is al eerder 
gevallen, maar dat is dan ook echt het 
geval bij Sanjesfertier. Kinderen kijken 
verrast op als er plotseling een “regen-
bui” van ballen naar beneden komt. De 
eerste kinderen komen op het idee om 
alleen witte ballen te gebruiken, waar-
door het plotseling een sneeuwbui 
lijkt. Indoor en outdoor de wereld ont-

dekken. Wimmer Visbeek: ‘We heb-
ben een unieke speeltuin. Zo’n speel-
tuin hebben velen nog nooit gezien.  
Een uitdaging is ook om te griezelen 
in de griezel-apenkooi als je durft, of 
ga aan boord van het Piratenschip en 
blaas grote wolken met ballen over het 
dek. Een reisje naar de ruimte maken? 
Klim en klauter dan in de raket en 
tel gespannen af tot het moment van 
lancering: 10, 9, 8…. Maar dat is nog 
niet alles. Spring zo hoog als je kunt 
op het springkussen, draai rondjes in 
de draaimolen tot je duizelig bent of 
bouw op de bouwplaats je eigen kas-
teel.’

Maar even terug naar de apenkooi. 
‘Nergens kun je zo goed apenkooien 
als bij Sanjesfertier. Je vindt hier na-
melijk de grootste apenkooi van Fries-
land. Dat betekent drie verdiepingen 
met verschillende thema’s waar je kunt 
spelen, springen, klimmen, klauteren, 
kruipen en glijden. Voor de stoere 
jongens en meiden is er nu ook de 
griezel-apenkooi. Binnen is het pik-
kedonker, zijn er vreemde geluiden 
en bijzondere lichteffecten. Dan is er 
nog onze grote bouwhoek, het spring-
kussen met klimwand, de draaimolen. 
Binnenspelen was nog nooit zo leuk! 
Je kunt bij ons midgetgolfen als het 
buiten niet zulk lekker weer is. Het 
indoor speelparadijs is een echte bele-

ving voor kinderen van alle leeftijden. 
Ook aan de kleintjes is gedacht. Kin-
deren tot en met 4 jaar hebben hun 
eigen speelwereld met een ballenbak, 
zitzakjes en loopfietsen. Of ze kunnen 
heerlijk met de zachte blokken spelen 
in de softplay hoek.’ 

Buitenspelen in het park is ook heer-
lijk. Van boten, tot auto’s en een trein: 
het speelpark van Sanjesfertier heeft 
het allemaal! Klauteren naar het hoog-
ste punt van de klimtoren. Fietsen 
naar de wolken in de (trap)helikopters 
en een zandkasteel bouwen zo groot, 
dat je er bijna in kunt wonen. Daag je 
moeder uit voor een potje crossen op 
de crossbaan of laat je vader zien wie 
er een échte kapitein is. Voel de wind 
door je haren als je over onze 25 meter 
lange tokkelbaan roetsjt of rijdt met 
de trein een rondje over het park. Van 
klimmen en klauteren tot springen en 
glijden: ontdek en beleef alle attracties 
in het outdoor speelpark. Zwaai vanaf 
het water of vanuit de lucht naar je 
(groot)ouders of rij mét toestemming 
in de brandweerauto door het rode 
licht. Sanjesfertier is niet voor niets 
het leukste dagje uit voor jong en oud!

In de dierentuin is het een echte bees-
tenboel. Vogels, paarden, stokstaartjes, 
geitjes, neusberen… ze zijn overal om 
je heen. Zie hoe het stokstaartje een 

kuil graaft en hoor de papegaaien druk 
met elkaar praten. De kameel loopt 
rustig nog een rondje, die trekt zich 
niets aan van al dat kabaal. In San-
jesfertier is een heus caviadorp. In het 
schapenverblijf is ook altijd iets te be-
leven. Er wonen meer dan veertig ver-
schillende soorten dieren in het park. 
Dat hoor je, zie je èn voel je. De meeste 
dieren kun je van héél dichtbij bekij-
ken. Niet alleen boerderijdieren, maar 
ook “wilde” dieren: de kameel, neusbe-
ren, Lori’s, loopvogels en de Wallaby. 
Door het park zijn informatieborden 
en dierenweetjes verspreid. Volg de 
voetstappen van Pier het Rendier door 
het park en kom zo langs alle dieren. 

Natuurmuseum
In het dierenpark is het een beesten-
boel, maar bij jou in de achtertuin ook! 
Weet jij welke dieren daar allemaal 
leven? In het natuurmuseum, dat zich 
op de eerste verdieping van het die-
renpark bevindt, ontdek je het. In het 
natuurmuseum vind je een opgezette 
steur, die maar liefst 239 centimeter 
lang is en in het jaar 1860 gevangen 
werd. De vis is zo groot, dat er heel 
veel mannen met héle grote spierbal-
len nodig waren om de vis het water 
uit te krijgen. Kortom Sanjesfertier is 
een totaal beleving van plezier, waar-
van iedere bezoeker op zijn of haar 
manier kan genieten.
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De Westereender Keaplju

Bedrijf van de Maand: 

Timmer- en 
onderhoudsbedrijf 
E. Kazemier
Uw partner 
voor verbouwen, 
renovatie & 
onderhoud

•  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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, 
tel. 0511- 42 63 33

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

•  Wijma Haarden
Suder Stasjonsstrjitte 17, tel. 233040
info@wijmahaarden.nl

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

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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•  A & H Elektro 
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 441323 
www.AenH-elektro.nl

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en 
Kitwerken 
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740 
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
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Wij gaan 
de hele 
zomer door.
Wij zijn de hele 
vakantie open.

Wyldekamp 5, Twijzelerheide
Tel. 0511-441779 b.g.g. 06-50588620 

Openingstijden: di./wo./do. :  8.30-18.00 uur;   vrij :  8.30-21.00 uur;
 zaterdag :  8.30-12.00 uur

./do. :  8.30-18.00 uur;   vrij :  8.30-21.00 uur;
 zaterdag :  8.30-12.00 uur

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Aktie is geldig in de maand juli 2018

Slagerij Dantuma 85 jaar!

Win een barbecue 
inclusief barbecuevlees 
voor 4 personen.
 
Lever de kassabon in bij besteding 
van 15 euro of meer aan barbecuevlees 
en maak kans!
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Minco�Riemersma�en�Albert�Jansen��
verlieten�“hun”�korps
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Jan Koelstra

DE�WESTEREEN�–�Brandweerkorps�De�
Westereen�zag�vorige�maand�maar�
liefst�52�jaar�ervaring�uit�het�korps�
vertrekken.�Minco�Riemersma�en�
Albert�Jansen�verlieten�“hun”�korps�
met�pijn�in�het�hart.�In�de�26�jaar�
dat�ze�samen�werkten�is�een�hechte�
vriendenploeg�ontstaan,�de�basis�
van�ieder�brandweerkorps.�‘Je�moet�
op�elkaar�kunnen�bouwen,�elkaar�
voor�de�volle�honderd�procent�ver-
trouwen�in�hachelijke�situaties�die�
zich�tijdens�brandhaarden�kunnen�
voordoenen.�

Het kan een kwestie zijn van leven en 
dood. We hebben geleerd dat eigen 
veiligheid voorop staat, maar het leven 
van je collega’s voelt ook als je eigen 
leven,’ aldus het duo, dat de taken en 
de professionaliteit van de brandweer 
enorm zag ontwikkelen. Van een klein 
korps zonder eigen materiaal, dat in 
eerste instantie in de garage van An-
dries Poelstra Antiek  aan de Moune-
wei een plekje vond, tot een compleet 
korps dat beschikt over een prachtige 
kazerne en dito materialen. Van ama-
teurs tot professionals, van jongens tot 
echt brandweerlieden, die hun eer-
ste en unieke Dennis brandweerauto 
nooit zullen vergeten.

In de prachtige, airco gekoelde kan-
tine van het brandweerkorps, heerst 
een beetje een gelaten stemming. 
Arend Bekkema, ploegleider van 
het team is aanwezig, evenals Minco 
Riemersma, Albert Jansen, maar ook 
Jan Krol en Albert Dantuma. Al snel 
wordt duidelijk waarom de laatste 
twee  het geheel tot een kwartet ma-
ken, als Bekkema is verdwenen. ‘We 
zijn op 1 april 1992 met vijf man, 
tegelijk nieuw bij het team gekomen. 
De vijfde was Theo Koster, maar die 
is inmiddels verhuisd naar Duits-
land. Dit is waarschijnlijk de laatste 
keer dat we hier met zijn vieren in de  
kantine aanwezig zijn,’ verklaart  
Riemersma, met een lichte snik in 
de stem. Een belangrijk deel van hun  
leven zien ze snel in vogelvlucht voor-
bijgaan.  

Als het kwartet even voor een foto het 
pand verlaat, ziet Bekkema kans om 
te benadrukken hoe belangrijk deze 
mensen zijn voor het korps, maar ei-
genlijk ook voor de gehele regio. ‘Jon-
gens met het hart op de juiste plaats. 
Mannen die zich inzetten voor de sa-
menleving en geloof mij maar, dat is 
niet altijd gemakkelijk. Je maakt bij de 
brandweer heel veel mee, het totaal-
plaatje is inmiddels veel meer gewor-
den dan alleen een brand blussen. 

De slang er op en spuiten maar, is al-
lang achterhaald. We moeten niet al-
leen levens redden van zowel mens als 
dier, maar ook proberen om de schade 
te beperken. Je moet elkaar blindelings 
kunnen vertrouwen. Realiseer je wel 
dat het mensenwerk is wat wij doen. 
Iedere situatie is anders, verschillend, 
we hebben ook met ongelukken met 
dodelijke afloop te maken. Je weet niet 
wat je aantreft, maar ook niet wie het 
slachtoffer is. Het kan een naaste zijn. 
Natuurlijk zijn de mannen en vrouwen 
in ons korps belangrijk, maar ook hun 
achterban. Gelukkig hebben we weer 

vier nieuwe aspiranten, waar ik veel 
vertrouwen in heb en we zijn weer op 
sterkte.’

Vraag een kind wat hij wil worden en 
negen van de tien zullen antwoorden: 
brandweerman of politieagent. Het 
kwartet aan tafel kan zich echter niet 
herinneren of zij dit ooit hebben ver-
klaard, dat een kinderwens uiteindelijk 
in vervulling is gegaan op 1 april 1992. 
Eigenlijk is het min of meer voort-
gekomen uit hun innerlijke sociale 
drang om iets voor de gemeenschap te 
kunnen betekenen. ‘We hadden wel-
licht van tevoren hetzelfde beeld als 
veel mensen destijds hadden van de 
brandweer. Een keer in de maand wat 
oefenen en verder moest je bier kun-
nen drinken en gehaktballen lusten. 
De jarenlange ervaring heeft mij on-
dertussen geleerd, dat dit beeld totaal 
niet klopt. Het brandweerkorps De 
Westereen heeft zich enorm ontwik-
keld en ja, het nazitten was er, maar 
velen beseffen niet hoe belangrijk dat 
is. Het maakt je tot een team, je leert 
elkander kennen, de sterke maar ook 
de zwakke punten. 

“De spanning en de kick van 
de brandweerman”

Belangrijke aspecten als je er moet 
staan en als anderen op je moeten ver-
trouwen. Als er honderd procent van 
jou, maar ook van je collega’s gevraagd 
wordt. Realiseer je, dat je een rook- of 
vuurhaard ingaat met een collega en 
verder alleen de slang met de water-
spuit, die je nooit los mag laten. Het 
is je weg terug als het te gevaarlijk 
wordt. Angst ken je dan niet, je voelt 
de adrenaline in je bloed, maar je voelt 
en vertrouwt ook je collega. Aan deze 
teamspirit moet je als korps steeds blij-
ven werken. Het blindelings op elkaar 
aankunnen is zo belangrijk,’ aldus Al-
bert Jansen. ‘En ja, dan na afloop even 
samen de zaken bespreken, emotioneel 
zijn mag dan, je verwerkt het met el-
kaar.’

Dat mensen vaak een vertekend en 

soms zelfs verkeerd beeld hebben van 
de brandweer, doet de vrijwilligers 
diep in hun hart pijn. Maar inmid-
dels dragen ze een pantser en komen 
herinneringen boven aan de tijd van 
de garage van Poelstra, de kazerne in 
de voormalige kleuterschool en het 
duikteam. De tijd waarin bleek dat 
een bijeenkomst in de maand een on-
realistische droom was. De weken van 
drie keer per week gedreven bezig zijn, 
vooral toen De Westereen nog een 
duikteam had, brengen herinneringen 
boven. Vaak mooie, maar ook diep 
trieste beelden blijven op het netvlies 
staan. Het gevecht om over de nieuw-
ste materialen en een moderne auto te 
kunnen beschikken en niet de afdan-
kertjes van Damwâld. De tijd dat De 
Westereender brandweermannen zich 
toch wat achtergesteld voelden. Tijden 
dat de brandweer van een bijna ama-
teuristisch groepje, veranderde in een 
professionele ploeg. De vier mannen 
gingen mee, sloegen geen oefening en 
cursus over. Het dienen van de maat-
schappij stond voorop, van een kleine 
of grote brand, van auto’s tegen bo-
men, in de sloot, dodelijke ongeluk-
ken op het spoor, tot het redden van 
een poes, schaap of paard. Eigenlijk 
beseffen velen het te weinig, maar de 
brandweer is er altijd, niet alleen in De 
Westereen maar in vrijwel alle dorpen.

‘De brandweerwedstrijden en -oefe-
ningen hebben ons veel geleerd. Het 
zijn ontzettend belangrijke aspecten. 
Je leert zoveel, je leert omgaan met 
stress omdat je een optimaal resultaat 
wil halen als team. Onze toenmalige 
commandant Theun Elzinga was ont-
zettend gedreven. Hij balde dan zijn 
vuist en verklaarde dat we over “kriich” 
moesten beschikken. Er voor gaan. We 
waren meer dan honderd procent ge-
motiveerd en kwamen plotseling van-
uit de ruststand tot volledige ontplooi-
ing,’ aldus Riemersma.

‘Prachtig, het is een deel van ons le-
ven, maar daarom niet altijd gemak-
kelijk. Als je opgeroepen wordt, weet 
je vaak niet wat er aan de hand is. Pas 

in de auto krijgen we instructies van 
de commandant, die contact met de 
meldkamer heeft. Is het een brand? 
Is het een ongeval? Hoe is de situ-
atie? Wie heeft de melding gedaan? 
Belangrijke aspecten, we rukken soms 
met groot materiaal uit, brandweer, 
politie en ambulance. Ook wij hebben 
dan soms het gevoel, dit was te man-
machtig, maar vaak weet je dat vooraf 
niet. 

Als de eigenaar van een woning belt 
met de melding dat zijn huis in brand 
staat, kun je direct gerichte vragen 
stellen, bijvoorbeeld of er nog mensen 
of dieren binnen zijn. Maar fiets je 
door de straat, zie je een woningbrand 
en meldt dit, dan weten wij, als hulp-
verleners verder niks. Als je dan hoort 
dat een ouder echtpaar daar woont 
waarvan de kinderen uit huis zijn, mo-
gen en kunnen wij absoluut niet aan-
nemen dat alleen dat echtpaar in het 
huis is. Er kan een zoon of dochter een 
nacht slapen, of kleinkinderen. Zolang 
we niets zeker weten, hebben wij, en 
ook onze collega’s maar één doel: zoe-
ken naar zekerheid, eerst de mensen, 
dan de brand. Wij beseffen dat het 
soms overdreven lijkt, maar mensen 
realiseren zich vaak niet, wat daar de 
reden voor is,’ aldus Albert Dantuma 
en Jan Krol.

Onze brandweermannen staan steeds 
paraat, 24 uur per dag, 7 dagen per 
week. Ook op zon- en feestdagen. 
Steeds moet er een complete groep 
zijn. Vrijwilligerswerk voor de maat-
schappij. Alleen oudejaarsavond is 
echter iedereen in actie. Gelukkig is 
het de laatste jaren wat rustiger gewor-
den met de brandhaarden op straat, 
en merken ze weinig van agressie die 
tegen hen gericht is. Uiteraard zijn ze 
volledig bepakt ter bescherming te-
gen het vuurwerk, dat vaak naar hen 
gegooid wordt. Het zijn wel de enige 
avonden, dat ze bewust geen naam-
plaatjes dragen om herkenning te 
voorkomen en ook de avonden dat 
de brandweer vindingrijk, actief en 
doortastend moet zijn. ‘Ik heb wel 

eens de spuit op een dronken vuurtje 
en onruststoker gericht. Het is een 
tijdelijke oplossing, maar je kunt dan 
het vuur bestrijden en verder onheil 
voorkomen. Later is het soms moeilijk 
om zo’n dronken man van de oude-
jaarsnacht later normaal te groeten. 
Je komt ze weer tegen, ze komen uit 
eigen dorp of regio.’

‘Het team is professioneel, de jongens 
krijgen dezelfde opleiding als beroeps. 
Onze commandant Arend Bekkema, 
die bij Enitor in Buitenpost werkt, 
kan zo meedraaien met het team van 
Buitenpost als dat nodig mocht zijn.’ 
Minco Riemersma stopt omdat hij 
te vaak afwezig moet zijn vanwege 
zijn werkzaamheden. Albert Jan-
sen, inmiddels 62 jaar, heeft moeite 
heeft om de zware jaarlijkse testen te 
doorstaan. Mensen, die terecht een 
koninklijke onderscheiding hebben 
gekregen, die een leegte achterlaten 
die ongetwijfeld weer gevuld zal wor-
den, maar ook mannen die een leegte 
in hun hart zullen voelen. De span-
ning, de kick en hun trouwe pieper  
zullen missen. Brandweermensen in 
hart en nieren.

V.l.n.r. Albert Dantuma, Minco Riemersma, Albert Jansen en Jan Krol
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Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

Springkussens Opblaasfiguren Partyverhuur Mobiele badkamers

Van Tuijl Verhuur

info@bestratingsbedrijfvisser.nl  | www.bestratingsbedrijfvisser.nl

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

Gastouderbureau de Wâlden

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

Telefoon: 06-46776278 www.kindvandaag.nl

Wie vertrouw
jij het meest 

kwetsbare toe?

www.verloskundigen-dokkum.nl

Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl
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Motorclub�De�Wâlden�trots�op�clubgebouw

DE�WESTEREEN�–�Vanaf�eind�juni�beschikt�de�regionale�motorclub�De�Wâl-
den�aan�de�Eastersingel�in�De�Westereen�over�een�prachtig�onderkomen.�
De�club�met�leden�uit�de�gehele�regio�verhuisde�van�het�gebouw�bij�Zaal�
Tien�in�De�Westereen,�naar�het�voormalige�onderkomen�van�muziekver-
eniging�Ons�Genoegen.�

Een vereniging, die ook nauw betrok-
ken werd bij de opening. Volgend jaar 
bestaat de vereniging 25 jaar, een ju-
bileum dat uiteraard niet ongemerkt 
voorbijgaat. Maar, eerst staat op 25 
augustus het vermaarde jaarlijkse eve-
nement “Wâldpyktreffen” in Kollum 
op de agenda. Een dag met diverse 
livebands.  

Motorclub De Wâlden is 24 jaar gele-
den spontaan ontstaan uit een groepje 
motorvrienden, die meer uit hun 
hobby, voor sommigen passie wilden 
halen. Het gezamenlijk een dagje lek-
ker toeren was een van de uitgangs-
punten, gekoppeld aan het ervaringen 
met elkaar delen. De club, die in eerste 
instantie de naam “Streetcats” kreeg, 
dit met een knipoog naar destijds hun 
vestigingsplek Kollum, is inmiddels 
alweer jaren gevestigd in De Wes-
tereen. Motorclub De Wâlden heeft 
zich altijd op een positieve manier la-
ten zien en vindt het jammer dat het 
motorrijden in verenigingsband toch 

soms geassocieerd wordt met motor-
bendes. Bij De Wâlden is hier absoluut 
niets van terug te vinden, alles is open 
en transparant. Motorliefhebbers, die 
op zoek zijn naar gezelligheid in ver-
enigingsverband.

In de loop der jaren groeide de vereni-
ging gestaag en inmiddels zijn er zo’n 
35 trouwe leden. Leden die de handen 
uit de mouwen staken toen het be-
stuur, na aankoop van het clubgebouw, 
een oproep plaatste. Soms waren er 
zelfs teveel vrijwilligers die reageer-
den, maar veel handen maken licht en 
vooral prachtig werk. 

Het verenigingsgebouw onderging 
een grondige interne reorganisatie en 
werd een prachtig motorhonk, waar 
de leden zowel op woensdag als op 
zaterdagavond elkaar treffen. Het dak, 
met daarin asbest, wordt het komend 
jaar vervangen. Het lijkt ogenschijnlijk 
min of meer een familie, maar de prak-
tijk leert dat iedereen welkom is, ten-

minste als er affiniteit met het motor-
rijden is. Een keer in de maand is het 
clubgebouw op zondagmiddag open, 
vaak komen dan hele gezinnen even 
bijpraten en plannen smeden voor een 
activiteit of tourritje. Wat dat betreft 
is er weinig nieuws onder de zon: zo 
was het en zo is het. Dat De Wâlden 
eventueel ook gebruik kan maken van 
het verharde terrein naast het gebouw, 
wordt als een warme aanvulling ge-
voeld, wellicht in het kader van 25 jaar 
een motortreffen.

Jaarlijks gaan de leden gezamenlijk op 
stap, met de eventuele partners. De 
ene keer naar het buitenland en een 
volgend jaar blijft men in Nederland. 
Tekenend voor de open en warme sfeer 
van de vereniging. Laatst juni troffen 
de oude en nieuwe eigenaar elkaar tij-
dens de opening. Muziekvereniging 
Ons Genoegen speelde een paar stuk-
ken, waarna een van de dames van Ons 

Genoegen over de Rode loper liep, de 
deuren opende en daarna de sleutel 
overdroeg aan motorclub De Wâlden. 
Midden in de samenleving staan, dat 
doe je ook door het organiseren van 
een mooi evenement, vandaar dat het 

Wâldpyktreffen al jaren op de agenda 
staat. Een aantal jaren in De Westereen 
en de laatste jaren, zoals ook dit jaar op 
zaterdag 25 augustus in Kollum.

Foto’s: Jaap de Boer



10  |  de�Westereender  

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.

VEILIG OP VAKANTIE? 
DOE BIJ ONS 
        

SPECIALIST IN HET REINIGEN VAN ROETFILTERS EN EGR-SYSTEMEN

OCCASIONS 
U zoekt een jonge gebruikte auto? Wij hebben altijd een wisselende voorraad van 10 tot 15 auto’s!

AutobedriuwNoardburgum
Swarte Mar 17a, 
9257 MA Noardburgum            
Tel. 0511 472 000    
e-mail: info@autobedriuw-nb.nlwww.autobedriuw-nb.nl

de autovakantiecheck
De vakantieperiode is in zicht.
Dan is het ook goed te weten 
dat wij uw auto, maar ook uw 
camper geheel vakantieklaar  
maken, zodat u met een goed 
vakantiegevoel BOVAGveilig op weg 
gaat naar uw vakantiebestemming!

BIJ ONS OOK UW CAMPER 
APK GEKEURD!

Voor al uw onderhoud aan uw 
auto/bedrijfsauto/camper 
kunt u bij ons terecht

!

• APK-keuring 
 ook voor uw camper  • Airco service • Storing diagnose • Schade herstel• In/verkoop gebruikte auto’s

 

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

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag en zaterdag
6 Gesorteerde bolletjes € 1.95

4 luxe broodjes  €  4.15

Lemon cheese cake  €  2.85

Yoghurt kwark gebakstukje €  6.95

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,95

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.

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL
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Vijversburg,�een�park�om�optimaal�te�genieten
Tekst: Johannes van Kammen/Foto’s Bettie Zijlstra

TYTSJERK�–�Sommige�aspecten�in�een�mensenleven�lijken�nooit�verloren�
gegaan�te�zijn.�Park�Vijversburg�bij�Tytsjerk�is�een�van�die�grote�voorbeel-
den.�Velen�zijn�er�als�kind�geweest,�met�of�zonder�ouders,�velen�gaan�
er�nog�steeds�heen,�met�of�zonder�hun�(klein)kinderen.�Vijversburg�is�
een�park�gebleven�om�optimaal�van�te�genieten.�Een�prachtig�dagje�uit�
tijdens�de�komende�vakantie,�om�kennis�te�maken�met�natuur�en�cultuur,�
die�gaan�namelijk�hand�in�hand�in�park�Vijversburg.�Maar�er�is�meer,�
zoveel�meer,�ook�voor�de�kinderen�die�zich�ook�goed�kunnen�uitleven.

In eerste opzicht mag het er dan op 
lijken, dat park Vijversburg altijd al 
geweest is zoals het er nu voor ligt, 
maar dat is slechts schijn. Natuurlijk 
de prachtige statig gebouwde witte 
villa, met de rode beuken en het even-
eens witte tuinhuisje zijn beeldbepa-
lend vanaf de Rijksstraatweg. Intern 
is er echter in de villa zeker het een 
en ander veranderd en doet het pand 
geen dienst meer als woning of ver-
blijfplaats voor edelen en notabelen. 
In 2009 is men van start gegaan met 
de restauratie van Villa Vijversburg 
en de bouw van een nieuw bezoe-
kerscentrum: een Paviljoen van glas.

Stadhouder Georg Schenk van Tou-
tenburg legt in 1528 een buitenver-
blijf aan, op de plaats waar nu de 
twintig stichtingswoningen staan. 
Hij laat vanaf Leeuwarden een ont-
sluitingsweg aanleggen naar Slot 
Toutenburg: de Zwarteweg. Dit 
slot is afgebroken. Begin 17e eeuw 
wordt een eenvoudig buitenhuis met 
omgrachte tuin en singelbeplanting 
aangelegd ten zuiden van het huidige 
theehuis in het park. In 1843 gaat het 
echtpaar Ypeij-Looxma wonen op 
Vijversburg. Een jaar later bouwen zij 
een groot nieuw huis op de plaats van 
het huidige. 

Bij de villa is ondertussen een pavil-
joen ontstaan, waar mensen kunnen 
genieten van een drankje, zoals koffie 
en thee, voordat of wellicht nadat ze 
een wandeltocht door het park heb-
ben gemaakt. Onderweg naar de villa 

klinkt het kenmerkende geluid van 
de pauw, een vogel die al eeuwen lang 
hoort bij Vijversburg, net als trou-
wens de vogels in de volière. Naast 
de vele uitheemse vogels, geeft ook 
het Friese Hoendersgilde een aantal 
hoenders er een mooie plekje. De 
werkers van de Stichting Noorder-
brug zorgen voor het onderhoud van 
de wandelpadden, maar ook voor de 
verzorging van de vogels. Niet de vo-
gels, die bovenin de boom hun ken-
merkende kletterende geluid laten 
horen. De ooievaar is inmiddels een 
vrij algemene broedvogel geworden 
in het bos. Terwijl de eerste kunste-

naarsbeelden fraai staan opgesteld 
in het bos, blijkt dat gelukkig ook de 
cactuskas nog aanwezig is. Een stukje 
nostalgie uit vervlogen tijden, net als 
trouwens het donkere hol waar je 
door heen kunt lopen of zoals velen 
doen, schuifelen.

Vijversburg veranderd? Ja, inderdaad, 
maar dat blijkt eigenlijk pas in het 
tweede gedeelte. Het historische deel 
van het park is voor het grootste deel 
aangelegd in de 19e eeuw. Het park 
biedt rust en ruimte. Vanaf het begin 
van deze eeuw is er veel in het park 
veranderd. Het park is fors uitgebreid 
en er zijn allerlei nieuwe voorzienin-
gen gekomen. Voor het publiek is er 
nu veel meer te doen en te beleven. 
En het wandelgebied is flink groter. 
Er zijn drie nieuwe parkdelen ver-
rezen: Ooievaarsnest, in dit gebied 
is een kunstzinnig landschap aan-

gelegd, ontworpen door de Duitse 
kunstenaar Tobias Rehberger; De 
Dwaalster, een weilandpark in de 
vorm van een dwaalster, met hoge 
heggen; Frijlân, een ontdekkingsge-
bied voor kinderen, met prachtige 
bloemen en planten. Een prachtig fa-
cet, mede in het kader van Kulturele 
Haadstêd 2018 is het veldschilderij 
in de Dwaalster “In de voetsporen 
van Escher”, de beplanting is zodanig 
ingericht dat er bijna wekelijks een 
nieuw beeld ontstaat. Vanuit de ach-
tergrond klinkt zelfs nog de schol-
ekster, die wellicht een broedpoging 
heeft ondernomen in het gebied.

In de drie nieuwe parkdelen is het 
een eldorado voor bijen en insecten, 
hetgeen uiteraard een prachtig is. 
Ook vlinders dartelen naar harten-
lust en onderweg naar de Dwaalster 
vallen de grote hoeveelheden prach-
tige libellen op. Boven de twee brede 
slootdelen wemelt het van de libellen, 
die bereid zijn om een stukje mee te 
vliegen en even een korte pauze op 
een struik of plant te maken. Geheel 
onverwachts een fraaie meevaller, 
zoals het park eigenlijk vele meeval-
lers biedt en geen moment verveelt. 
Natuurlijk moeten we even de trap 
op, omhoog om een mooi uitzicht te 
hebben, dit roept dan weer herinne-
ringen op aan de ooit, in onze kinder-
ogen immens hoge houten belvedère. 
In je hart weet je dat hij er stond, 
maar hem missen, dat is niet meer 
het geval, er is zoveel moois voor in 
de plaats gekomen. 

De Dwaalster, daar waar vlinders nog 
fladderen, libellen zich verplaatsen, 

de kikkers zich nog laten horen en 
ook het geklepper van de ooievaar het 
geluid van auto’s overstemt en waar 
de merel plotseling luid roepend van 
struik naar struik vliegt. Een plaats 
waar de dichter zijn gedachten kan 
laten dwalen, maar waar ook de kun-
stenaar inspiratie vindt en de mens 
met zijn vele talenten de innerlijke 
rust kan vinden als krachtbron voor 
het dagelijkse leven. Waar een kin-
derstem vanuit de verte niet de stilte 
verbreekt, maar juist dat toevoegt wat 
kan ontbreken. Een ontwapende, 
spontane kinderstem of lach, brengt 
je terug in de realiteit.

Kinderstemmen die lijken te komen 
vanuit Frijlân, een ontdekkingsgebied 
voor kinderen met prachtige bloemen 
en planten, of toch uit het veld tegen-
over het Ooievaarsnest, waar de eer-
ste jongen met de vleugels slaan om 
binnenkort de wereld te verkennen. 
Zij zijn in ieder geval op een mooie 

plek in de wereld geboren. Frijlân, 
een plek voor kinderen. Ja inderdaad 
een prachtig waterlabyrint, waar kin-
deren, mits ze het zwemdiploma A 
bezitten, zich heerlijk kunnen uit-
leven in dit mini eldorado waar veel 
planten de aandacht trekken. In de 
nazomer moet het hier een mini pa-
radijsje zijn, maar eigenlijk is het in 
ieder seizoen mooi om in Vijversburg 
te zijn, met of zonder kinderen. Wie 
de toch niet zo moeilijke kunst ver-
staat om te kunnen genieten van wat 
natuur en cultuur te bieden heeft, kan 
heerlijk tot zichzelf komen, genie-
tend van een meegebracht broodje op 
een van de vele bankjes. Vijversburg 
verovert je hart, dat is vrijwel zeker.

Activiteiten in Vijversburg
Juni t/m september: veldschilderij  
Pure Vreugde in Dwaalster “In het 
voetspoor van Escher”.
5 augustus, 26 augustus, 8 september: 
excursie Friese Rassen en Gewassen.
t/m 15 augustus: tentoonstelling 
Helma van Kleinwee, textielschilde-
rijen in Paviljoen.
Zaterdag 14 en zondag 15 juli: 
Grootste Gehaakte Deken van de 
Wereld.
Zondag 15 juli: Nationale Imkerijdag.
23 juli t/m 6 augustus: Under de Toer, 
ArtCamp Tytsjerk.
Vrijdag 1, zaterdag 18 en zondag 19 
augustus: Imaginarium, feest van de 
verbeelding.
Zaterdag 8 september: Open Monu-
mentendag.
Zondag 14 oktober: BoekenBosfeest.
Zaterdag 27 oktober: Nacht van de 
Nacht 
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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

 

A & H Elektro
De Reade Klaver 21

9271 LG De Westereen
T 0511-441323

www.ahelektro.nl
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

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

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

+ Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

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

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
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Einde�van�het�schooljaar
Elk jaar wordt er op de basisschool 
van Binkie & Bonkie, aan het eind van 
het schooljaar, een playbackwedstrijd 
gehouden. Kinderen imiteren een lied 
van een zanger of zangeres. Ze ver-
kleden zich soms als de betreffende 
artiest(e) en zingen het nummer mee, 
dat op een cd wordt afgespeeld. Dat 
wordt “playbacken” genoemd. Dit jaar 
kiezen Binkie & Bonkie voor een liedje 
van Gerard Cox: “ ’t Is weer voorbij die 
mooie zomer” Het leuke is, dat zij de 
tekst van het liedje hebben veranderd 
en dat maakt hun song heel bijzonder. 
Weken van tevoren gaan ze al oefenen 
en papa en mama zijn in de huiskamer 
dan hun grote fans. In het begin wordt 
er gehuild, maar ook gelachen als het 
een keer misgaat. Gaandeweg gaat 
hun optreden steeds beter. De avond 
vóór de playbackwedstrijd, organiseert 
Papa Muis een generale repetitie. Er 

wordt een oud laken gespannen tus-
sen de schuifdeuren van de huiskamer. 
Zodra Binkie & Bonkie opkomen, 
schuift Papa Muis het doek langzaam 
open. De jongens buigen diep voor 
het “publiek”. Als Mama Muis de cd 
in het apparaat stopt en de muziek 
aanzet, beginnen Binkie & Bonkie en-
thousiast te zingen. Op een paar kleine 
foutjes na, gaat het prima. De jongens 
krijgen een lang applaus van papa en 
mama en gaan vol goede moed naar 
bed. ’s Morgens al heel vroeg, horen 
Papa en Mama Muis hen al weer oe-
fenen op de slaapkamer. De wedstrijd 
begint om zeven uur ’s avonds in de hal 
van de school. Mama en Papa Muis 
zitten op de eerste rij. Precies op tijd 
wordt de playbackwedstrijd geopend 
door de directeur van de school. Hen-
kie Hamster treedt als eerste op. Hij 
is verkleed als een cowboy en zingt 

het stoere liedje: “Kom, pak 
je lasso maar”. Zijn buikje 
past niet helemaal in zijn 
leren cowboybroek, zodat er 
een paar knoopjes los zijn. 
Hij krijgt een warm applaus, 
vooral ook omdat hij de spits 
moest afbijten. Als tweede 
komt Guus Gans op. Hij 
brengt, hoe kan het ook an-
ders, “Het ganzenlied”. 

Dit liedje zong zijn oom vroeger, als 
hij een lange vlucht maakte van het 
hoge noorden naar het warme zui-
den. Als de dames Kip op het toneel 
komen, wordt er hard gelachen. De 
twee jonge meiden zien er uit, als twee 
deftige dames uit de grote stad. Ze 
hebben allebei een hoed op en dragen 
een sluier voor hun witte snoetjes. De 
meisjes zijn gekleed in een hoepelrok 
en lopen op hoge, zwartglanzende 
laarsjes. Tijdens het zingen maken zij 
een dansje en tillen frivool hun rok-
jes op. Zelfs Maurits Mol, die altijd 
somber is, glimlacht een beetje. Ulbe 
de Uil, de oude, wijze vogel zucht eens 
diep en mompelt: ‘Het moet niet gek-
ker worden!’ Hij houdt niet van al dat 
moderne gedoe van tegenwoordig.
En dan is eindelijk de beurt aan Bin-

kie & Bonkie. Ze komen enthousiast 
op en maken een diepe buiging voor 
het publiek. 
Ze zijn verkleed als zomerkoninkjes 
(aardbeitjes) met een rood pakje en 
een groen hoedje. Na het applaus van 
het publiek beginnen zij met hun lied.

*

‘t Is weer voorbij die mooie zomer

We hebben er lang naar uitgekeken,
Het duurde vele maanden en weken.
De winter wilde maar niet om.
Eindelijk kwam hij dan, de zon.

’t Is weer voorbij die mooie zomer,
Die begon bij ons al vroeg in mei.
We dachten, dat er geen eind aan zou 
komen.
Maar toch ging de zomer heel vlug 
voorbij.

De dagen waren mooi en lang.
Het dierenbos was vol vogelzang.
Iedereen was blij en opgewekt
Overal stond buiten eten opgedekt.

’t Is weer voorbij die mooie zomer,
Die begon bij ons al vroeg in mei.
We dachten, dat er geen eind aan zou 
komen.

Maar toch ging de zomer heel vlug 
voorbij.

De herfst kleurt het blad in de bomen.
Dan had je in de zomer moeten ko-
men.
Lekker luieren en genieten in de zon
en zwemmen in het ven, zover het 
kon.

’t Is weer voorbij die mooie zomer,
Die begon bij ons al vroeg in mei.
We dachten, dat er geen eind aan zou 
komen.
Maar toch ging de zomer heel vlug 
voorbij.

*

De jongens hebben succes, ze krijgen 
een groot applaus. Mama Muis heeft 
tranen in haar ogen. Papa Muis kucht 
een paar keer, hij heeft moeite zich 
flink te houden. Binkie & Bonkie ali-
as “De Zomerkoninkjes” hebben mooi 
afscheid genomen van de zomer. 
Thuis trakteert Mama Muis op be-
schuitjes met…..natuurlijk, heerlijke 
aardbeitjes!

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

Plaagdierenbestrijder�breekt�lans��
voor�bijen,�wespen�en�hommels
OUDWOUDE�–�Bijen,�hommels,�wespen,�een�drietal�insecten�waar�de�
meesten�van�ons�een�hekel�aan�hebben.�Ook�een�drietal�waarvan�velen�
het�verschil�niet�kennen.�Ongedierte�dat�bestreden�moet�worden.�Foeke�
Dijkstra�uit�Oudwoude�spreekt�echter�liever�van�plaagdieren�dan�onge-
dierte,�ondanks�het�feit�dat�wespen�bestrijden�één�van�de�specialiteiten�
van�het�bedrijf�is,�dat�de�zeer�toepasselijke�naam�“ongediertebeheer-
sing”�draagt.�Hij�is�te�veel�natuurliefhebber�om,�wat�zeer�veel�mensen�als�
ongedierte�beschouwen,�radicaal�uit�te�roeien.�

‘Probeer nooit zelf een wespennest uit 
te roeien, het kan dodelijk zijn. Veel 
mensen onderschatten simpelweg het 
gevaar,’ aldus Foeke Dijkstra, die in-
middels bijna 20 jaar ervaring heeft in 
het bestrijden van wespen. ‘Stop nooit 
de opening dicht waardoor de wespen 
in- en uitvliegen.’

Wespen kunnen beschouwd worden 
als zeer nuttige insecten, ze helpen ons 
door ander schadelijk ongedierte te 
verdelgen en ruimen dode insecten op. 
Een stelling die door Dijkstra onder-
streept wordt. ‘Eigenlijk zijn het heel 
mooie dieren. Veel mensen weten het 
verschil niet tussen de soorten en voeg 
daar gerust de hommels bij. Ik spreek 
uit ervaring, want regelmatig krijg ik te 

horen dat er een wespennest zit in een 
muur, hokje of woning. Vaak blijkt het 
om de ongevaarlijke bij en hommel te 
gaan. Mensen kunnen daar behoorlijk 
van in paniek raken, net als trouwens 
van wespen, waar zeer zeker een gevaar 
aan kleeft. In eerste instantie probeer ik 
wespen altijd op een natuurvriendelijke 
wijze te verplaatsen of dood te maken. 
Dit doe ik pas als het plaagdieren wor-
den, die in een hok, woning of andere 
gevaarlijke plek zitten. Soms moet ik 
toch vergif gebruiken, maar dan spuit ik 
gericht en liever niet teveel. We krijgen 
soms te horen dat ze wespenbestrijders 
te duur vinden, maar vergeet niet dat 
wij onkosten hebben zoals onze auto 
en kleding. Ik wil daarbij nogmaals be-
nadrukken, doe het nooit zelf want het 

kan gevaarlijk zijn.  Dodelijk zelfs. De 
drie meest voorkomende wespensoor-
ten zijn: Gewone wesp, Duitse wesp en 
Hoornaar, de grootste die voorkomt.’

‘Een dier wordt pas ongedierte als er 
overlast (plaag) door ontstaat en ge-
vaarlijk kan zijn voor de gezondheid. 
Daarom is de term ongedierte ook niet 
correct en spreken wij over plaagdieren. 
Voor een goede beheersing en even-
tueel bestrijding is kennis van zaken 
nodig. Dit betekent in de praktijk een 
aanpak, waarbij naast het bestrijden 
van overlast nauwkeurig wordt geke-
ken naar de oorzaak van de overlast en 
eventueel te treffen weringsmaatrege-
len. Immers, het gebruik van chemische 
bestrijdingsmiddelen is een trefzekere 
keuze, maar het weren van plaagdieren 
en het treffen van andere voorzorgs-
maatregelen past in een geïntegreerde 
aanpak.’

Foeke Dijkstra kan boeiend vertellen 
over bijen, wespen en hommels. In de 
praktijk blijkt hij een enorme passie 
voor wat wij ongedierte noemen, te 

hebben. Natuurlijk zorgt hij bij overlast 
voor een adequate oplossing, passend 
in het kader van natuurbeheersing. 
Ook de verhalen over misstanden en 
inzichten van de diverse soorten levert 
prachtige maar soms ook huivering 
wekkende anekdotes op, vooral als het 
gaat over de doe-het-zelvers. ‘Natuur-
lijk, wespennesten in huis ga ik verdel-
gen, maar soms heb je ook spontaan 
een nest in een boom. Ik probeer dan 
een imker in te schakelen, want deze 
beesten leveren ook een belangrijke 
bijdrage aan de natuur,’ aldus Dijkstra. 
Hetzelfde geldt eigenlijk voor mieren, 
ook die kunnen we bestrijden als er bij-
voorbeeld honderd in de afwasmachine 
zitten. Ook ratten en muizen vormen 
een specialiteit. Maar in veel geval-

len kunnen mensen zelf ook iets doen. 
Spoel lege ranjaglazen om voordat je 
op bed gaat. Hang een wespenvanger 
niet vlak bij de picknickbank, maar een 
aantal meters er vanaf. De geur trekt 
ze juist aan,’ besluit Dijkstra, een “on-
gediertebestrijder” die werkt vanuit het 
oogpunt van het milieu. 

Foeke Dijkstra Ongediertebeheersing/
glas- en gevelreiniging, Jan Binneswei 
11, 9294 KJ Oudwoude. Tel.: 0511-
453455, 06-11218159. info@ongedier-
tebeheersing.com

Westereender Keaplju wielerronde
DE WESTEREEN – Zaterdag 
18 augustus zal De Westereen weer 
compleet in het teken staan   zijn 
van de wielersport. Voor de 67ste 
keer staat er een wielercriterium in 
de straten van het dorp op het pro-
gramma. Ook deze keer weer een 
groot aantal prominente coureurs 
aan de start, de renners willen weer 
‘vlammen’ in De Westereen. Uiter-
aard zal ook de complete ‘Otto Eb-
bens’ ploeg in ´eigen´ huis alles uit 
de kast halen. De wielerronde van 
De Westereen is een van de weinig 
criteriums die nog op het wieler-
programma staat in deze regio.

Om 11.30 uur gaat het 18e Rindert 
Algra jeugdtoernooi van start, met 
ook deze keer weer diverse (ze-
ven) categorieën. In De Westereen 
wordt veel aandacht besteed aan het 

jeugdwielrennen. De start en finish 
is op de Skriesstrjitte, waar om 17.30 
uur de Elite/Beloften hun strijd zul-
len leveren over negentig kilometer. 
Om 15.45 starten de nieuwelingen-
junioren voor hun wedstrijd over 50 
kilometer.

Het parcours is als volgt: start en fi-
nish aan de Skriesstrjitte, Ljurkstrjitte, 
Fogelsang, Yndustrywei, Putterstrjitte, 
Blokmiesstrjitte, Skriesstrjitte. 

Automobilisten worden verzocht hun 
auto voor 9.00 uur buiten het parcours 
te parkeren. In de weken voor en tij-
dens de wedstrijd worden er loten ver-
kocht, waarvan de opbrengst voor het 
jeugdwielrennen is. Bewoners aan het 
parcours worden vriendelijk verzocht 
hun auto niet op het parcours te par-
keren.

Foto: Bettie Zijlstra

Eigen foto
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The Sky is the Limit!
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grafische verbeelding

Co-sponsoren  Kaartsponsor Social Media

WWW.PAARDENDAGEN.NL

Zaterdag: De Boerendag

Zaterdag staat in het teken van de jaarlijkse Boerendag; met stip de gezel-
ligste familiedag van Fryslân. Naast diverse vee- en dierenkeuringen  is de 
Boerendag het decor voor diverse spectaculaire shows. Zo kunt u genieten 
van stuntcowboy Josh Clemens, een indrukwekkende hondenshow van Wolf-
gang Lauenbacher, de meest talentvolle Friese amazones, en als hoogtepunt 

VERKOOPINFO: De Paardenmarathon op vrijdag is vrij toegankelijk. 
Dagkaarten Boerendag op zaterdag incl. shows en feesttent: t/m 11 jaar gratis, 
12 t/m 17 jaar € 8,00 v.a. 18 jaar € 12,50. Parkeren is GRATIS. 
Navigatieadres: Foarwei 31 A, Walterswald (Voorweg 31 A, Wouterswoude).

VOORVERKOOPADRESSEN: Primera v/d Weg Winkelcentrum Damwâld 
Boekhandel “ Het Vergeet Mij Nietje” Haadstrjitte 20 Feanwâlden 
Zuivelhandel Groenewoud, Kavelwei 29 Broeksterwâld
ONLINE via de website www.paardendagen.nl

RIDDERS VAN FRIESLAND
De organisatie trakteert u dit jaar op een 

groot middeleeuws schouwspel. U bent ge-

tuige met een indrukwekkende riddershow in 

een middeleeuws kamp, waarbij heldhaftige 

ridders in harnassen het live voor uw ogen 

tegen elkaar opnemen. Met als ultieme be-

loning uiteraard de hand van een schone jonkvrouw. 

JOSH CLEMENS WILD WEST SHOW
Wie is deze indiaan? Hij en zijn Stunt Trick-Riding 

Team komen op zaterdag 29 juli naar de Paardenda-

gen in Wâlterswâld. Dat het spectaculaire shows zijn 

kunnen we jullie wel vertellen, maar de rest houden 

we nog even geheim.

WOLFGANG LAUENBURGER DOGACT
De Duitse hondentrainer Wolfgang Lauenburger komt uit 

een wereldberoemde ‘dierenfamilie’. Hier werd hij geïn-

spireerd om shows met honden te ontwikkelen. Als jonge 

trainer maakte hij furore op het internationale circusfestival 

in Monte Carlo waar hij vier prijzen in de wacht sleepte. 

Met zijn indrukwekkende hondenshow is hij ondertussen een bekende naam over de 

gehele wereld. Het plezier dat Wolfgang Lauenburger en zijn negen honden beleven 

als ze samen aan het werk zijn is een voorbeeld voor velen. Deze vernieuwende act zal 

zeker de sympathie van het hele publiek winnen.

PLEZIER VOOR DE HELE FAMILIE 
TIJDENS 28E PAARDENDAGEN
Op 27, 28 en 29 juli vormen de sfeervolle Friese dorpen Driezum en Wâlterswâld 

weer hét bruisende middelpunt voor iedereen die van paardensport geniet. De 

organisatie is er wederom in geslaagd om van de 28e editie van de Paardenda-
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Paardendagen�in�Driezum-Wâlterswâld��
belooft�opnieuw�volop�spektakel
26,�27�en�28�juli�vormen�de�sfeervolle�Friese�dorpen�Driezum�en�Wâl-
terswâld�weer�hét�bruisende�middelpunt�voor�iedereen�die�van�gezellig-
heid�houdt.�Al�vanaf�half�juni�wordt�er�met�man�en�macht�gewerkt�om�
de�prachtige�uitdagende�hindernissen�op�tijd�klaar�te�krijgen.�Een�grote�
groep�vrijwilligers�heeft�zich�dit�jaar�aangemeld�om�zo�een�steentje�bij�te�
dragen.

‘Iedereen heeft zijn eigen talent. De 
een zorgt ervoor dat al het bouwmate-
riaal op de juiste plek komt, de ander 
is handig met een hamer en spijkers. 
Zo maken we van elke hindernis een 
uitdaging op zich’, aldus de organisa-

tie. Elke groep vrijwilligers is overi-
gens vrij om ideeën aan te dragen voor 
de hindernissen. Zo verrijst de twaalf-
de fontein in het kader van Culturele 
Hoofdstad dit jaar in de hindernis in 
Driezum. Een technisch hoogstandje, 

waarmee er gezorgd wordt voor een 
extra dimensie voor zowel de deelne-
mers als het publiek. 

Traditiegetrouw starten de Paarden-
dagen op donderdag met de hinder-
nisverkenning voor de deelnemers 
aan het Open Fries Kampioenschap 
Paardenmarathon op vrijdag. Aan-
sluitend op de hindernisverkenning 
zal de opening van de Paardendagen 
plaatsvinden in de organisatietent. 
Vanaf dat moment barst het feest los. 
Om te beginnen is iedereen van harte 
welkom op donderdagavond in de 
feesttent bij de Nacht van de Paarden-
dagen. Diverse bekende artiesten zul-
len op het podium verschijnen, met als 
topper Dennie Christian. Daarnaast 
zullen Trinus, Jayden en DJ Dicky de 
feesttent op z’n kop zetten. En ken jij 
het liedje ‘Liever te dik in de kist,…’? 
Met Stef Ekkel wordt het sowieso een 
topavond. 

Vrijdag: Open Fries Kampioenschap 
Paardenmarathon

Het Open Fries Kampioenschap 
Paardenmarathon levert altijd een ge-
weldige dag op met veel indrukken en 
gezelligheid. De fantastische aankle-

ding van de hindernissen en de adem-
benemende ambiance maken een 
bezoek aan Driezum en Wâlterswâld 
voor veel mensen meer dan waard. 
Het is aan te raden de fiets te nemen 
zodat je alle hindernissen veilig kunt 
bereiken.

De Boerendag: een dag voor groot 
en klein! 

Op zaterdag 28 juli staat de Boeren-
dag weer op het programma. Alom 

bekend als de gezelligste familiedag 
van het jaar. Generatie na generatie 
komt deze dag naar Wâlterswâld om 
met de hele familie te genieten van de 
vele shows en keuringen. 

Spektakel genoeg op de Boerendag, 
met onder andere een jachthonden 
demonstratie en een dressuurdemon-
stratie en optredens van Anne Krüger 
en Cowboy Josh Clemens. 

Oldtimerfestival�Twijzelerheide��
pakt�groots�uit�op�jubileumeditie

TWIJZELERHEIDE�-�Duizenden�oldtimerliefhebbers�hebben�traditiegetrouw�
de�laatste�zaterdag�van�augustus�rood�omcirkeld�in�de�agenda�staan:�
deze�dag�wordt�al�tien�jaar�lang�vrijgehouden�voor�het�Oldtimerfestival�
in�Twijzelerheide.�Dit�jaar�viert�de�organisatie�op�zaterdag�25�augustus�
haar�10-jarig�jubileum,�waarin�groots�uitgepakt�wordt.�Naast�de�meest�
prachtige�oldtimers�en�de�jaarlijkse�onderdelen-�en�curiosamarkt�wordt�
het�publiek�getrakteerd�op�volop�spektakel.

De jubileumeditie van het Oldtimer-
festival belooft een waar familiefeest te 
worden voor jong en oud. Speciaal voor 
deze bijzondere editie zoekt de orga-
nisatie het letterlijk hoger op. “Dit jaar 
kun je een fantastische helikoptervlucht 
maken over de omgeving”, verklapt de 
organisatie. “Zo kun je het festival van 
boven beleven.” Ook de metershoge 
Calypso op het kermisterrein zorgt 
voor het nodige plezier bij het jeugdige 
publiek. “Niet te vergeten de botsauto’s 
en de attractie Shake It”. Dit jaar zal er 
voor het eerst een fietscross stuntteam 
aanwezig zijn om hun kunsten te tonen 
op de grote schans er zullen verschil-

lende soorten backflips getoond wor-
den. Deze mannen treden inmiddels in 
diverse landen in Europa op.

American Classic Cars and Hot Rods 
Ook de ware oldtimerliefhebber kan 
zijn hart deze dag ophalen. Het terrein 
aan het Wyldpaed is een heus walhalla 
voor de bewonderaars van oude twee en 
vierwielers. Naast auto’s staat het terrein 
vol met tractoren, motoren, brommers 
en trucks. Vol trots tonen de eigenaren 
in alle rust hun parels. Bijzondere gasten 
zijn de glanzende Amerikaanse boli-
des van de verzamelaars van American 
Classic Cars and Hot Rods. “Van stoere 

Thunderbirds tot de klassieke Ford 
Sedan; je kijkt je ogen uit”, belooft de 
organisatie. Theater Op het naastgele-
gen terrein gaat het er een stuk ruiger 
aan toe tijdens de grasbaanwedstrijden. 
Vanuit de wijde omgeving gaan deelne-
mers de strijd met elkaar aan. 

Daarnaast hebben wij de Koninklijke 
Steltenlopers van Merchtem kunnen 
boeken voor ons evenement! Deze 
Belgische groep straatartiesten bestaat 
onder andere uit een live muziekband, 
25 steltenlopers, ladderdragers en nog 
veel meer! De Koninklijke Steltenlo-
pers van Merchtem zijn daarnaast ook 
internationaal bekend en hebben onder 
andere opgetreden in vele landen van 
Europa en zelfs in Amerika en Azië! 
Zij zullen ons deze dag gaan verrassen 
met optredens geven over het terrein 
van het Oldtimerfestival! Voor de ker-
mis hebben wij weer een aantal specta-
culaire kermisattracties kunnen boeken. 

Dit jaar hebben wij als nieuwe attractie 
botsauto’s! Ook is de Shake It weer te-
rug! Daarnaast hebben wij net als voor-
gaande jaren weer de calypso, zweef en 
de kindermolen voor de kids. Voor de 
kinderen is er ook Ben4All weer aanwe-
zig met zijn bungeejump. En ook Lange 
Jan de Trucjesman zal weer aanwezig 
zijn met zijn goochelshows! 

De tiende editie van het Oldtimerfes-
tival in Twijzelerheide wordt geheel in 

stijl afgesloten met een knallende vuur-
werkshow om 21.30 uur. In de feest-
tent is ‘s avonds muziek van de band 
Stageline. Het terrein is vanaf 10.00 uur 
open voor het publiek. De toegang voor 
volwassen is € 8,00 p.p. Kinderen tot 12 
jaar mogen gratis naar binnen. Entree 
voor de feesttent ’s avonds is € 10,00 p.p. 
Meer informatie: oldtimerfestivaltwij-
zelerheide.nl

Foto’s: Marcel van Kammen

Foto: Marcel van Kammen

Foto: Bettie Zijlstra

Ontdek het Oldtimerfestival vanuit de lucht!
Bekijk het Oldtimerfestival vanuit de lucht! Tijdens onze jubilieumeditie op zater-
dag 25 augustus kunt u het Oldtimerfestival en omgeving bewonderen vanaf grote 
hoogte: namelijk vanuit de lucht in een helikopter! Op het terrein is er natuurlijk al 
veel te bewonderen, maar hoe zou het zijn om dit vanuit de lucht te kunnen zien? 
Daarom bieden wij voor onze 10e editie u deze unieke ervaring aan! Per vlucht kun-
nen er 4 passagiers mee de lucht in. De vlucht zal ongeveer 6 minuten duren, langer 
is ook mogelijk in overleg. Omdat dit onze 10e editie is, kunnen wij deze vluchten 
aanbieden voor een prijs van € 29,95 p.p.! Wilt u zeker zijn van een plekje? Dan 
kunt u uzelf opgeven via de volgende link: www.helikoptervlucht.nl/bestellen/oldti-
merfestivaltwijzelerheide. Of bellen naar Wiebe van Lingen op +31613110188. Er 
wordt dan een tijd met u afgesproken voor uw vlucht. Het is natuurlijk ook mogelijk 
om op de dag zelf een vlucht te boeken. Voor de beschikbaarheid kunt u zich dan 
melden bij de groundcrew van het HeliFlight team!
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TAXI NOF
 SPECIALIST IN SCHIPHOL VERVOER

VANUIT HEEL FRIESLAND

SCHERPE PRIJZEN 
EN GOEDE SERVICE

BIJVOORBEELD: RETOUR VOOR 2 PERSONEN: € 236,50

VOOR PRIJZEN EN DIRECT ONLINE RESERVEREN 
GA NAAR WWW.TAXINOF.NL

OF BEL ONS KANTOOR IN KOLLUMERZWAAG: 0511- 444 000

 
 
 

Leuk om te geven: 
prachtige kant en klare opgemaakte bloembakken en mandjes

 Foarwei 210   Kollumerzwaag        tel.: 0511-447160

Het adres vóór al uw tuinplanten. Ruime keus, eigen kwekerij, scherpe prijzen en goed advies. Ook voor tuinkruiden, 

groenteplanten, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, potterie, tuinbeelden en tuinbenodigdheden

www.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nlwww.tuincentrumdesweach.nl

Elke week nog steeds verse aanvoer van zomerbloemen!!

Geraniums, Fuchsia’s, perk- en 
kuipplanten, en hanging baskets

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

Tel. Thuiszorg 088 512 6577  |  Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

 www.elkander.frl

Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
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.

Onze locaties in Dantumadiel

‘Dankzij de thuiszorg 
van Elkander, kunnen mijn 
vrouw en ik samen blijven’

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden
• Dagcentra in Damwâld, Broeksterwâld, 

De Westereen en Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen
• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen
• Kleinschalig Wonen De Hale in Damwâld

Hoofdlocatie	‘de	Vesteynde’	
Sportlaan	10	
9271	VN		de	Westereen	

Locatie	Buitenpost	
Schepperstraat	2a	
9285	PK		Buitenpost		

Locatie	Kollum	
Willem	Lodewijkstraat	47	
9291	MZ		Kollum	

T	:	0511	447337	
E	:	info@devesteynde.nl	

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Hoofdlocatie	‘De	Vesteynde’	
Sportloane	10	
9271	VN		De	Westereen	

Locatie	Buitenpost	
Kuipersweg	74C	
9285	SW		Buitenpost	

Locatie	Harkema	
Splitting	3	
9281	KJ		Harkema	

Meer	info	via: 
www.devesteynde.nl	

0511	447337	

	
Uw	therapiecentrum	voor:	

Redcord	therapie	
	

! Manuele	therapie
! Podologie
! Sportfysiotherapie
! Fysiofitness
! Zwangerfit

DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Opening menpad tussen Walterswâld 
en Broeksterwâld
Vanuit de ‘streek’ zijn diverse wensen ingediend om, in het kader van de gebiedsontwikkeling,  

men- en ruiterroutes aan te leggen. In 2015 is al een menpad aangelegd tussen de 

Dammeloane en de Johannes Durksloane bij Broeksterwâld. Momenteel wordt er een pad 

aangelegd van het Halepaad bij Walterswâld tot de Johannes Durksloane bij Broeksterwâld. 

Hierdoor ontstaat er een mooie menroute. Het laatste deel van deze menroute (tussen 

Walterswâld en Broeksterwâld) wordt op donderdag 26 juli om 16.00 uur, vóór de start van 

de paardendagen, officieel geopend.. Het pad kan hiermee direct gebruikt worden voor de 

paardendagen Driesum – Walterswâld. 
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Hannes�Scherjon�fierljepper�in�hart�en�nieren
Tekst: Johannes van Kammen | foto’s: Marcel van Kammen

NOARDBURGUM�–�De�moeilijkste�vraag�aan�een�Friese�top�fierljepper�uit�
Noardburgum�is�natuurlijk,�dat�als�hij�de�keuze�had,�waar�zijn�voorkeur�
dan�naar�uit�zou�gaan:�Fries�kampioen�worden�in�Winsum�of�Nederlands�
kampioen�op�de�nieuwe�thuisschansen�in�Burgum.�Gelukkig�kan�het�
niet,�maar�diep�in�zijn�hart�gaat�de�voorkeur�van�Hannes�Scherjon�uit�
naar�de�Friese�titel.�‘Het�is�voor�mij�niet�“niet�“�maar�meer�“en�en”.�Ik�
wil�ze�graag�beide,�wat�zou�het�heerlijk�zijn�om�Nederlands�kampioen�
in�Burgum�te�worden,�maar�Fries�kampioen�bij�de�senioren�ben�ik�ook�
nog�nooit�geweest.�Toch�een�diep�gekoesterde�wens,’�aldus�de�inmiddels�
31-jarige�top�ljepper.�

Even valt er een stilte. ‘En toch zijn 
deze beide titels, niet de ultieme uit-
daging. Met een 21-metersprong zou 
mijn seizoen, wellicht mijn hele car-
rière geslaagd zijn. Ik wil graag in dat 
illustere rijtje. Ik weet dat er in Frys-
lân in de fierljepsport gesproken wordt 
over 22.22, maar ik ga eerst voor de 21 
meter, liefst met de beide titels,’ ver-
klaart Hannes Scherjon, een outsider 
die enorm kan pieken.

“Gepokt en gemazeld”, een gevleugel-
de kreet, die betekent dat je zeer bedre-
ven bent. Dit is op Hannes Scherjon 
van toepassing, maar zoals al gememo-
reerd staat er nog wel het een en ander 
op zijn lijstje. Uitdagingen die nog niet 
ervaren zijn. De fierljepsport is klomp-
maker Hannes Scherjon met de paple-
pel ingegoten en als junior gold hij als 
een groot talent. Een talent dat lange 
tijd niet volwassen kon worden, mede 
door de werkzaamheden in het bedrijf. 
De laatste jaren stond Hannes een 
beetje in de schaduw van Bart Helholt 
en Oane Galama. ‘Twee toppers in het 
fierljeppen, die de sport met toppresta-
ties gedomineerd hebben. Ik denk ach-
teraf dat ik toch teveel naar Bart keek. 

Je doet het niet bewust, maar op een of 
andere manier sloop dat erin. Ik besef 
heel goed dat je alleen maar naar je zelf 
moet kijken als topsporter, egoïstisch 
zijn en willen winnen. Maar diep in je 
hart aanvaart je misschien toch de su-
prematie van die twee jongens. Nu Bart 
niet meer springt, zou ik wat dat be-
treft iets onbevangener kunnen sprin-
gen. Dat wil ik ook, maar het lukt nog 
niet,’ aldus Scherjon. ‘Ik wil niet tijdens 
bepaalde dagen vlammen, erboven uit-
steken, maar een heel seizoen constant 
zijn. Natuurlijk worden in augustus de 
hoofdprijzen verdeeld, maar ik wil er 
eigenlijk elke wedstrijd staan.’

Hannes Scherjon begon de aanloop 
naar dit seizoen anders dan anders. Af-
gelopen winter zijn een aantal ljeppers 
in zee gegaan met Hugo Veenker uit 
Damwâld, vooral om de aanloop naar 
de polsstok te verbeteren. ‘Ik merk een 
duidelijke verbetering, ik heb een ho-
gere aanloopsnelheid, waardoor ik de 
polsstok verder in het water kan zet-
ten. Daar moet vooral de winst liggen, 
daardoor kun je verder springen. De 
techniek van klimmen beheers ik wel. 
Een andere aanpak betekent echter 

niet dat je daar ook direct de routine 
in hebt. Dit moet groeien, je bent en 
blijft daarin nog zoeken naar de juiste 
balans, totdat je het tot in de perfectie 
beheerst. Je moet het juiste gevoel krij-
gen, daar ben ik naar op zoek. Ik weet 
dat het komt. Maar wanneer? Ik besef 
ook dat het moet om prestaties te kun-
nen leveren. Ik ben een sporter, ik wil 
prestaties neerzetten. Niet meer naar 
anderen kijken, maar mijzelf verbete-
ren,’ aldus Hannes.

Eén ding heeft Hannes Scherjon in de 
afgelopen jaren als geen ander ervaren. 
Voor het leveren van een topsprong 
moet gewoon alles meezitten. Niet al-
leen het geloof en vertrouwen in jezelf, 
hoewel dat wel van groot belang is. Een 
ljepper als Bart Helmholt, maar ook il-
lustere voorgangers als bijvoorbeeld 
Gerard Vlieger, bulkten van zelfver-
trouwen, wisten dat een goede sprong 
er altijd inzat. Dat ze dat in zich had-
den, ze wanhoopten niet, zelfs niet na 
twee nat sprongen. ‘Soms heb je in de 
sport van die momenten dat alles, maar 
dan ook werkelijk alles op de juiste 
plaats valt. Ook in het fierljeppen heb 
je die momenten, niet vaak maar ze zijn 
er, om die momenten te pakken, dat is 
de moeilijkheidsfactor. Er mag dan 
ook werkelijk niks misgaan. Doordat 
je de polsstok steeds verderzet, hetgeen 
nodig is om topprestaties neer te zet-
ten, krijg je minder mogelijkheden om 
iets recht te zetten. Ik denk dat dit een 
trend is in de hedendaagse fierljepsport, 
het gaat niet meer alleen om de winst, 
maar de nadruk komt steeds meer op 
de afstand te liggen. Jezelf verbeteren, 
je persoonlijke record scherper stellen. 
Dit geldt voor de volledige sport, diep 
in ons hart zijn we allemaal bezig met 
een bepaalde limiet. Ik ga voor 21 me-
ter, maar de absolute grootheden voor 
22.22, het schitterende en zeer scherpe 
Nederlands record van Jacco de Groot.’

Terwijl de animo voor de fierljepsport 
in de provincie Fryslân tanende is, twee 
accommodaties kwijt in de laatste vijf 
jaar, gaat het juist met de Polsstokbond 
Holland in opwaartse lijn. Hannes 
Scherjon maakt zich toch enigszins 
zorgen wat dat betreft. Of fierljeppen 

nu als sport of folklore te boek staat, 
maakt hem eigenlijk weinig uit. Het 
gaat hem om de beleving, het plezier 
wat je eraan kunt beleven. ‘Als je naar 
de echte toppers kijkt, kan er maar een 
conclusie mogelijk zijn: je moet om het 
topje te bereiken een atleet zijn, en dat 
geldt eveneens voor de afsprong. Laat 
het dan folklore zijn met een sterk at-
letisch gehalte.’ De sport is afkomstig 
vanuit het kievitseieren zoekwereldje, 
het slootje springen.

Ondertussen is Hannes Scherjon druk 
bezig om naast het bedrijf, waar het 
oude ambacht van klompen maken 
wordt beoefend, ook een fierljepmu-
seum te creëren. Eigenlijk een tweede 
museum naast het klompenmuseum, 
met dit grote verschil dat er ook mo-
gelijkheden zijn om het fierljeppen 
onder de knie te krijgen. Te beginnen, 
ja met de basis: het slootje springen. 
Door middel van het nemen van een 
aantal hindernissen met de pols, zoals 
sloten, eindigt de tocht bij een echte 
schans voor beginners. ‘Ik heb hierbij 
de hoop het ljeppen wat dichter bij de 
jeugd te brengen. Ze laten beseffen hoe 
mooi het is om over een sloot te sprin-
gen, gewoon terug naar het prille begin. 
Zonder technieken, gewoon het pure. 
Ik denk dat we dat in Fryslân meer 
moeten doen, gewoon kleine ruimtes 
creëren met een veilige schans voor 
jongeren om te springen en eventueel 
te klimmen. Dit werkt in Holland ook, 
je ziet daardoor dat mensen bereid zijn 
om samen de handen uit de mouwen te 
steken en dat daardoor nieuwe vereni-
gingen opgericht worden.’

Dat het fierljeppen, juist in het jaar van 
de Kulturele Haadstêd, wellicht een 
unieke kans laat liggen om op een po-
sitieve wijze aan haar imago te werken, 
daarvan is Scherjon overtuigd. Hij had 
graag een grote wedstrijd midden in de 
Friese hoofdstad op het programma 
zien staan. Toch ziet hij voor de sport 
zeker nog toekomst, maar daar zal hard 
voor gewerkt moeten worden. Voor 
Hannes Scherjon is de sport echter 
te mooi om te laten vallen. Als zoon 
van het Friese platteland waar hij van 
houdt en opgegroeid in de natuur, wil 

hij investeren in de toekomst van een 
volwaardige sport, die in zijn hoofd en 
hart zit.

Nederlands Kampioenschap 
Fierljeppen
Zaterdag 1 september zal de provincie 
Fryslân in het teken staan van het Ne-
derlands Kampioenschap Fierljeppen 
op de prachtige fierljepaccommodatie 
van Burgum. Een kampioenschap waar 
de groten in deze prachtige sport de 
strijd aangaan om de felbegeerde titel. 
Naast het Fries kampioenschap is de 
strijd om de nationale titel van enorm 
veel betekenis.

In een jaar waarin de Friese cultuur 
haar hoogtijdagen viert met Kulturele 
Haadstêd 2018, mogen de Friese spor-
ten natuurlijk niet ontbreken: fierljep-
pen, kaatsen en skûtsjesilen komen 
vrijwel alleen in onze provincie voor 
en vormen een belangrijk onderdeel 
van onze cultuur. Fierljepclub Burgum 
heeft de eer om dit jaar het Nederlands 
Kampioenschap te mogen organiseren, 
een vereniging die landelijk een uitste-
kende reputatie heeft opgebouwd en 
bijna jaarlijks een kampioen in haar 
gelederen heeft. Fierljeppen is, naast 
een cultuursport, ook een zeer atleti-
sche sport: loeizwaar om te beoefenen 
en spectaculair om naar te kijken. De 
ljeppers klimmen tijdens machtige 
zwaaien over het water tot wel tien 
meter in een poolstok, om vervolgens 
soms meer dan twintig meter verderop 
in het zand te landen. Een sport waar-
bij risico’s genomen moeten worden, 
zodat er regelmatig een ljepper in het 
water terecht komt.

Het fierljeppen komt voort uit het 
springen over sloten in het Friese plat-
teland. Met een poolstok konden boe-
ren gemakkelijk van weiland naar wei-
land komen. Daardoor is het geworteld 
in de Friese traditie en cultuur: niet 
als folklore, maar inmiddels als echte 
topsport, want steeds meer jongens en 
meisjes kiezen voor fierljeppen. Op de 
schansen in Burgum wordt gestreden 
in vier klassen: senioren, junioren, jon-
gens en dames.
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WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL

Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B

9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50

9231 EC

Uw huisdier
       onze zorg!

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

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

Nieuwe berging met  
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

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

Uw (kunst)gebit, onze zorg

Van der Kooi: Nu ook 
het adres voor reguliere 
t a n d a r t s b e h a n d e l i n g e n

www.tandheelkundevanderkooi.nl

Op de Keppels 26 • Dokkum • 0519 - 29 75 85
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Nieuwe�berging�met�nieuwe�bestrating�maakt�het�plaatje�compleet
KOLLUMERZWAAG/DE�WESTEREEN�–�Al�een�aantal�jaren�werken�houtbouw�
De�Vries�(Kollumerzwaag)�en�Boorsma�van�der�Sluis�Bestratingsbedrijf�
(De�Westereen)�samen�op�het�gebied�van�het�compleet�afleveren�van�
een�tuinhuis,�schuur�of�berging�met�bestrating.�‘Een�formule�die�uitste-
kend�aansluit�op�ons�bedrijf,�maar�ook�op�de�behoefte�van�onze�klanten.�
Steeds�meer�mensen�ervaren�het�gemak�van�wat�wij�hen�te�bieden�heb-
ben�en�bovendien�is�alles�in�één�hand,�zonder�dat�dit�ten�koste�gaat�van�
onze�gedrevenheid�en�optimale�kwaliteit,’�verklaart�Wiebe�de�Vries.

‘We hebben beiden inmiddels een jaren-
lange ervaring in ons vakgebied. Omdat 
er steeds vaker de vraag kwam of we het 
niet compleet konden afleveren, dus met 
bestrating, zijn Adri Boorsma en ik in 
overleg gegaan. Het is nu eenmaal zo, dat 
als er een nieuwe berging, of tuinhuisje 
geplaatst wordt, dan moet de bestrating 
binnenin nog plaats vinden. Boorsma van 
der Sluis is een uitstekend en vooral ook 
eerlijk bedrijf, dat let op kwaliteit. Net als 
wij hebben ook zij service hoog in het 
vaandel staan,’ aldus De Vries. ‘Wij ont-
werpen, maken en bouwen, samen met 
de ideeën van onze klanten, hun wen-
sen in hout. Houtbouw is de praktische 
oplossing met veel comfort. Er zijn ver-

schillende argumenten om voor hout te 
kiezen. De uitstraling is er een van. Hout 
is een mooi, natuurlijk materiaal en een 
plezier om naar te kijken. Wij leveren 
originele oplossingen voor hobby, werk 
en wonen. Betaalbaar, betrouwbaar en 
snel. Voor elke plek, voor elk gebruik. Wij 
verzorgen uw houten schuur of stal van 
tekening tot bouw, inclusief de aanvraag 
van vergunningen. Veel van onze klanten 
kiezen voor een landelijke stijl, waarbij de 
constructie en de kenmerkende tekening 
van het hout in beeld blijven. Zware ge-
binten en traditionele pen- en gatverbin-
dingen geven een authentieke uitstraling. 
Een uitstraling, die past bij een landelijke 
woonstijl. Wij selecteren het beste hout 

en maken hier grote en kleine objecten 
van. Van afdak tot gebouw. Exclusieve 
ambachtelijke houtbouw, die het woon-
plezier compleet maakt en de sfeer van 
het landleven ademt.’

‘Je merkt de veranderingen heel duide-
lijk. Toen ik begon met werken in deze 
branche maakten we onder andere vooral 
veel traditionele garages. Tegenwoordig 
heb je steeds meer het landelijk leven, 
waarin ook bestrating een enorme be-
langrijke rol speelt.  Bovendien geven 
mensen graag de totale klus aan een 
vakman, zodat die alles regelt. In dat 
kader past onze samenwerking dan ook 
uitstekend. Het buitenleven is bijzonder 
belangrijk geworden, voor velen is het 
inmiddels duidelijk een verlengstuk van 
hun woning. Mensen willen meer buiten 
zijn en hun tuinhuisjes e.d. moeten hen 
die mogelijkheid bieden. Alle faciliteiten 
moeten aanwezig zijn en de bestrating 
is daarbij een belangrijk facet gewor-
den. Boorsma en Van der Sluis bieden 
hiervoor uitstekende mogelijkheden en 

zijn gekwalificeerd op elk terrein, zowel 
voor de tuin als wat betreft de bestrating. 
Door onze samenwerking komen men-
sen nooit voor verrassingen te staan. Wij 
bieden wat we zeggen en kunnen alles 
in een hand houden, vanaf de tekening 
tot de afvoer van overbodig zand. Als wij 
zijn geweest staat er een compleet plaatje. 
Niet alleen functioneel, maar ook dege-
lijk en van een uitstekende kwaliteit, voor 
jarenlang plezier en gemak.’

Uiteraard kunt u beide bedrijven in een 
keer inschakelen, maar ook afzonderlijk.
Boorsma van der Sluis, v.o.f. bestratings-
bedrijf, Van Harinxmaloane 78, 9271 
AH De Westereen. 0511-441380 – 06 
22050 359.
Houtbouw de Vries, Harm Smidswei 23, 
9298 RE Kollumerzwaag, 0511-820380 
– 06 13140 141.

(Eigen foto)

11e Kennedymars Fryslân centraal 
in wandelweekend
DRIEZUM/WÂLTERSWÂLD��-�Vrijdag�24�en�zaterdag�25�augustus�staat�in�de�
beide�buurdorpen�het�wandelweekend�op�het�programma,�met�centraal�
daarin�de�11e�Kennedymars�Fryslân.�Naast�de�Kennedymars�kunnen�er�in�
dit�weekend�nog�vijf�afstanden�worden�gelopen.�De�Kennedymars�over�
80�kilometer�start�op�vrijdagavond��om�22.00�uur�vanuit�het�dorpshuis�De�
Nije�Warf�in�Wâlterswâld.�

Ook staan er voor dezelfde avond nog 
twee nachtmarsen op het programma 
over 25 en 40 kilometer, terwijl er op 
zaterdag twee dagmarsen zijn eveneens 
over 25 en 40 kilometer. De Kennedy 
juniormars gaat over 8 kilometer door 
het fraaie regionale landschap. Voor 
alle afstanden geldt, dat de deelnemers 
zaterdagmiddag voor 18.00 uur bin-
nen moeten zijn. De Kennedymars is 
een wandeltocht van 80 kilometer, die 
binnen 20 uur gelopen dient te wor-
den. Deze wandeltocht is vernoemd 

naar de Amerikaanse president John F. 
Kennedy (1917-1963) en wordt in veel 
Nederlandse plaatsen jaarlijks georga-
niseerd. De Kennedymars start meestal 
‘s avonds, waarbij de wandelaars dus 
vooral ‘s nachts lopen en dan uiterlijk 
in de namiddag van de volgende dag de 
finish dienen te bereiken. Als een van 
de weinige regels geldt, dat de tocht 
wandelend volbracht dient te worden 
hetgeen wil zeggen, dat men niet mag 
hardlopen of gebruik mag maken van 
vervoermiddelen. Regels die uiteraard 

ook door de organisatie de Stichting 
Sportkoepel Driezum/Wâlterswâld ge-
hanteerd worden. 

In januari 1963 vroeg de Amerikaanse 
president John F. Kennedy zich, na le-
zing van een presidentieel bevel van de 
voormalige president Theodore Roose-
velt uit 1908 in een brief aan comman-
dant Shoup af, of officieren van het US 
Marine Corps, net zoals in de tijd van 
Roosevelt, voldoende uithoudingsver-
mogen hadden om binnen 20 uur 50 
mijl (80,467 km) te lopen. Hij vroeg 
zich tevens af of leden van zijn staf dit 
zouden kunnen. De gezette perschef 
van de president Pierre Salinger be-
dankte voor de eer en verwees naar de 
sportieve broer van de president, Robert 
F. Kennedy, de minister van justitie. Die 
liep om het goede voorbeeld te geven 
op 37-jarige leeftijd ongetraind deze af-
stand. Zaterdag 9 februari 1963 vertrok 
hij ‘s nachts om vijf uur met vier andere 

personen en drie honden, bij een tem-
peratuur van -6 graden Celsius, naar 
het eindpunt Camp David in Mary-
land. Het jaagpad langs het Chesapeake 
and Ohio Canal dat ze volgden, was be-
dekt met sneeuw en ijs. De metgezellen 
van Robert Kennedy haakten een voor 
een af. Kennedy, die zijn leren Oxford 
schoenen aan had, voltooide de 50 mijl 
in 17 uur 50 minuten.

Maar terug naar de tijd van nu, de Ken-
nedymars van Driezum/Wâlterswâld 
waar een  verplichte toeslag bij inschrij-
ving aan de start van €5 wordt gevraagd. 
Het inschrijfgeld is inclusief verzor-
ging. Deze wandeltocht gaat groten-
deels door verhard gebied. De route is 
bepijld. Er zijn rustplaatsen met zitge-
legenheid. Er is (bewaakte) kleedruimte 
beschikbaar. Er is EHBO aanwezig. Er 
is een routebeschrijving beschikbaar. Er 
zijn douchevoorzieningen aanwezig. Er 
is een AED aanwezig. Deze wandel-

tocht is geschikt voor nordic walkers. 
Het dragen van een reflectievest tijdens 
een nachttocht is verplicht. Bagage is 
beschikbaar bij de rustplaatsen. Je ont-
vangt na afloop een herinnering. Deze 
wandeltocht komt in aanmerking voor 
de Kennedymars-stempel.
Voorinschrijving Kennedymars Fryslân 
& Nachtmarsen 24 augustus is ver-
plicht en sluit op zondag 19 augustus 
om 23.59 uur. Naast de Kennedymars 
zijn er nog de nachtmars over 40 kilo-
meter, die start op 24 augustus om 22.30 
uur, de nachtmars over 25 kilometer op 
24 augustus met de start om 22.00 uur. 
Vooraf inschrijven voor al deze afstan-
den is verplicht. Voor de dagmars over 
40 km die op zaterdag 25 van start gaat 
tussen 09.00 en 10.00 uur, de dagtocht 
van 25 km met dezelfde starttijd en 
de juniormars die start tussen 10.00-
14.00 uur, is inschrijving alleen op de-
zelfde dag mogelijk. 

Sipke�Sangers�op�de�bres�voor�ons�milieu
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�–�Zwerfafval�en�hondenpoep�blijken�de�twee�grootste�
ergernissen�in�onze�huidige�maatschappij�te�zijn.�Velen�praten�er�over,�
maar�slechts�weinigen�doen�er�iets�aan.�Soms�wordt�er�ook�nog�meewarig�
over�gesproken,�als�zo’n�roepende�in�de�vervuilde�maatschappij,�daad-
werkelijk�een�voorbeeld��stelt.�Eén�van�de�mensen�die�op�zijn�manier�
een�belangrijke�bijdrage�levert�is�Sipke�Sangers�uit�De�Westereen.�Het�is�
wellicht�mondiaal�nog�minder�dan�een�dauwdruppel�op�een�gloeiende�
plaat,�maar�dankzij�zijn�inzet�en�motivatie�is�er�in�bepaalde�delen�van�De�
Westereen�vrijwel�geen�zwerfvuil�meer�te�vinden.�

Dat de mens uiteindelijk zelf het slacht-
offer wordt van de rondslingerende 
troep beseffen maar weinigen. Plastic 
en blik worden omgezet in micro-or-
ganismen, waarbij de mens vaak genoeg 
aan het einde van de voedselketen staat. 
Wellicht is zwerfvuil daarmee bijna op 
het niveau van roken: slecht voor de 
gezondheid van de mens. Mensen als 
Sipke Sangers verdienen een pluim, ge-
lukkig krijgt hij van veel automobilisten 
een dikke duim omhoog.
‘Ik doe het puur voor mijzelf. Ik erger 
mij aan de rotzooi die mensen overal 
laten rondslingeren. De straat, onze 
leefomgeving, het milieu is geen stort-
bak. Vooral blikjes en natuurlijk plastic 
is niet alleen een lelijk gezicht, maar 

ook slecht voor ons milieu. Uiteindelijk 
valt het uiteen in heel kleine deeltjes, 
micro-organismen, die weer in onze 
voedselketen terecht kunnen komen. 
Niet alleen is plastic gevonden in die-
ren in de zee, maar het is ook in kippen 
aangetroffen. Uiteindelijk komt het in 
onszelf terecht, wij staan aan het eind 
van de voedselketen. Ik ben zo’n vier 
jaar geleden van start gegaan en doe het 
een keer in de twee weken, de dag voor-
dat de grijze container geleegd wordt.’ 
Sipke Sangers is overigens zeer tevre-
den over de gemeente Dantumadiel. ‘Ik 
heb de gemeente gebeld, mijn frustratie 
uitgesproken en ook over  mijn plan-
nen verteld. De volgende dag kwamen 
ze met een grijper en een zakhouder. 

Prima.’ In het begin kon Sipke Sangers 
de zak amper tillen, maar dat lijkt ge-
lukkig verleden tijd. ‘Nee, ik denk niet 
dat mensen zich meer milieubewuster 
zijn gaan gedragen, maar ik kom elke 
14 dagen en als het schoon is, geeft dat 
vaak minder aanleiding om er rotzooi 
neer te gooien. Er zijn een paar piek-
plekken, van Poeisz Supermarkt tot de 
rotonde richting Kollumerzwaag, voor-
al pakjes en blikjes frisdrinken. Ook 
merk je het zeker als er schoolvakanties 
zijn, dan is er minder afval, maar ik durf 

echt te stellen dat het niet alleen de 
jeugd is. Ook op de Oostelijke Rond-
weg, waar alleen auto’s mogen komen 
vind je enorm veel troep.’ Als je zo bij 
de weg loopt, kom je uiteraard van al-
les tegen, ook veel dode dieren, vooral 
katten en vogels. In het verleden vond 
hij een briefje van vijf euro, dat onder de 
weersomstandigheden geleden had. ‘De 
bank wou het niet aannemen of ruilen. 
Ik moest het opsturen. Eigenlijk best 
leuk, zoiets. Omgerekend heb ik 1 euro 
per jaar verdiend. Verder heb ik geen 

opmerkelijke vondsten gedaan. Soms 
zie ik kinderen met een grote zak chips 
fietsen en vind ik even later hun plastic 
zakje met brood.’

Iets wat de strijder van het milieu steeds 
vaker tegenkomt, zijn de plastic zak-
jes met hondenpoep. Hondenbezitters 
ruimen dan in eerste instantie de poep 
op om het even later te dumpen in een 
plastic zak, hetgeen het milieu nog meer 
schade toebrengt. 

Sipke Sangers, de roepende in de woes-
tijn: ‘in het begin dachten velen dat ik 
een taakstraf had. Ik kon er wel om la-
chen, daarna kreeg je de categorie die 
zich afvroeg of ik wellicht een verstan-
delijke beperking had, maar ondertus-
sen krijg ik ook waardering. Automobi-
listen steken spontaan de duim omhoog, 
fietsers geven mij een compliment, ter-
wijl ik ook regelmatig een praatje maak 
met wandelaars. Het is ook goed voor 
de sociale contacten, zo blijf je meer be-
trokken bij de maatschappij en heb ik 
het gevoel dat ik mijn steentje bijdraag 
om deze wereld een klein beetje scho-
ner te maken.’  
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“PURE  
VREUGDE”
IN HET
PAVILJOEN

Zie voor openingstijden www.vijversburg.nl
Vijversburg, Swarteweisein 2, Tytsjerk/Leeuwarden

HELMA VAN KLEINWEE
exposeert met gehaakte kunstbeelden.

Eenmalig te zien in Vijversburg:

Grootste Gehaakte 
Deken van de Wereld
1 4  E N  1 5  J U L I

N AT U U R  E N  CU LT U U R PA R K
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Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

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

HET IS WEER 
SCHILDERWEER!!

NU EXTRA VOORDEEL 
25% Korting
Bij uw Verfspeciaalzaak

Multimate de Westereen
Tolwei 22a 
9271 HM De Westereen
0511-444747
WWW. MULTIMATE.NL
Zwaagwesteinde@multimate.nl
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65�jaar�Concours�Hippique�Buitenpost!
De�eerste�woensdag�in�augustus,�een�vast�gegeven�in�de�agenda�van�
velen:�liefhebbers�van�paardensport,�traditie,�folklore�en�cultuur.�En�dat�
al�65�jaar�lang!�Het�maakt�de�komende�editie�van�het�Concours�Hippique�
Buitenpost�op�woensdag�1�augustus�2018�extra�bijzonder!

In Buitenpost zijn namelijk meer dan 
100 Friese paarden aanwezig en in de 
buitenlucht te bewonderen. De altijd 
boeiende wedstrijdsfeer, kent als rode 
draad: “het Friese paard voor de sjees”, 
waarbij deelnemers traditionele kledij 
dragen. Een ware beleving dus, om-
dat het publiek heel dicht op de arena 
staat of zit en zelfs overdekt kan zitten 
als de weersomstandigheden daarom 
vragen. Het gehele evenement beslaat 
een oppervlakte van bijna vier hectare, 

waarbij het eenvoudig is om de voor-
bereidingen van de deelnemers te vol-
gen en de paarden te zien bij de vele 
vrachtauto’s en trailers.

Op 1 augustus wordt midden in de 
dorpskern op het magische con-
coursterrein “Het Mejontsmafjild” 
een laagdrempelig paardensport eve-
nement georganiseerd, eenvoudig te 
bezoeken voor iedereen. Parkeren kan 
in het gehele dorp, waar tegelijk een 

paardenmarkt, jaarmarkt, muziekma-
tinee en kruidenmarkt plaatsvindt. 
Het Concours Hippique is traditie-
getrouw, dé afsluiting van de jaar-
lijkse feestweek van Buitenpost. Dit 
jaar heeft het concours  een nieuw 
aanvangstijdstip, namelijk 12:00 uur, 
waarbij het sterk afwisselende pro-
gramma non-stop doorloopt richting 
21:00 uur in de avond. Na afloop is er 
een feestelijke afsluiting met livemu-
ziek van zangeres Jayden uit Surhui-
zum, in de biertent. 

Hoogtepunten van de dag zijn: een 
viertal aantrekkelijke kampioenschap-
pen, waaronder het spectaculaire 

kampioenschap vierspannen Fries 
Ras, het springen om de Grote Prijs 
van Buitenpost, een leuke, leerzame 
dressuurshow en een tweetal “ Young 
Riders” rubrieken. Deelnemers ko-
men vanuit heel Nederland en naast 
een aantal jeugdige talenten uit de re-
gio, verwachten wij dit jaar ook weer 
Engelse deelnemers in de Hackney 
rubrieken; de ballerina’s van de paar-
densport. Het Concours Hippique 
Buitenpost is een jaarlijks terugke-
rend paardensportfeest waar jong en 
oud elkaar ontmoet in een bijzondere 
sfeer, waarbij de paarden uiteraard 
in het middelpunt staan. Topsport! 
Maar ook voor de liefhebbers van de 

paardenfokkerij is het zeer interessant 
om het programma de gehele dag te 
volgen. Er zal naar verwachting weer 
een groot aantal goedgekeurde dek-
hengsten aanwezig zijn, in alle drie de 
disciplines: KWPN Tuigpaard, Friese 
Paard en Hackney’s.  Daarnaast zijn er 
maar weinig sporten waar mannen en 
vrouwen met elkaar, op hoog niveau, 
de strijd aangaan. Het gehele evene-
ment wordt geleid door een zeer des-
kundige speaker met ondersteuning 
van bijpassende muziek. 

Ga naar www.chbuitenpost.nl voor 
het complete dagprogramma en in-
formatie over de kaartverkoop.

Flexibele�Makelaar�Bedrijventoernooi�en��
Bad�Billy�Blue�Festival�samen�een�groot�succes



22  |  de�Westereender  

Tuinbank Lombok
150cm
120cm

Inklapbare tuinbank
100cm

Twin tuinbank  Tuintafel   220x100cm 
                      150x90cm   

Lichtgewicht tuinbankje wicker 
bruin of grijs
120cm   

leuke bijzettafeltjes

 WESTERGEEST, SIMMERWEI  8  
TELEFOON 0511-445493    
WWW.IDEKOWONEN.NL

De meest verrassende woonwinkel van het noorden!
W O O N W I N K E L

Tuinbank Lian
180cm
150cm
120cm

Tuinbank Bali 
150cm
120cm

Ligbed  

pracht collectie teakhouten tuinmeubelen! Heel veel wicker & kunststof tuinmeubelen!

Tuinbank Lombok

Luxe  buitenpotten met 
                  hoge kortingen!!14 tot 21 juli 25% EXTRA korting 

op alle houten, wicker en kunststof tuinmeubelen! 

   TUINMEUBELEN SALE!

Bij Idéko in Westergeest vindt u een enorme collectie tuinmeubelen:  teakhouten zitbankjes, wicker loungesets. tuinbanken, tuintafels, 
ligstoelen, stapelstoelen, parasollen, parasolvoeten, tuin trolleys en nog veel meer! Nu zeer betaalbaar en van hoge kwaliteit!

Kom langs in Westergeest  en profiteer van 
25% extra korting op de toch al lage prijzen!

GRATIS 
KUSSEN!

Alles is uit voorraad leverbaar!

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

Galia, Cantaloupe
of Jimbee meloen

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK2.-4.184.184. -5.785.785.
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HTR�Zwaagwesteinde,�een�begrip�in�de�regio
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Jan van der Berg

DE�WESTEREEN�-�Hulp�Transport�Roemenië�(HTR)�Zwaagwesteinde�is�in�de�
afgelopen�25�jaar�uitgegroeid�tot�een�begrip�in�de�wijde�regio.�Jaarlijks�gaan�
er�in�april/mei�overvolle�vrachtauto’s�met�hulpgoederen�vanuit�De�Wes-
tereen�naar�Roemenië.�Na�iedere�expeditie�blijkt�altijd�weer�dat�hulp�nog�
steeds�hard�nodig�is.�Dat�er�in�Roemenië�nog�mensen�ver�onder�de�armoede-
grens�leven,�met�vaak�nog�uitschieters�naar�beneden.�‘Als�je�die�ellende�ziet,�
springen�niet�alleen�de�tranen�in�je�ogen,�maar�huil�je�echt,’�aldus�Sjouke,�
een�van�de�mensen�van�het�comité�die�dit�jaar�naar�Roemenië�vertrok.�

De basis van Hulp Transport Roeme-
nië in Zwaagwesteinde ligt eigenlijk 
in het jaar 1991. Pieter en Gjetsje zijn 
toen voor de eerste keer naar Roemenië 
geweest met een Volkswagen bus vol 
goederen. De aanleiding hiervoor was de 
komst van de Roemeense Liliane, die bij 
Visser Woninginrichting aan het werk 
was. Onder het bewind van Ceaucescu 
leefden veel Roemenen in verschillende 
delen van het land onder erbarmelijke 
omstandigheden. De blijvende herinne-
ringen in foto’s en dia’s gaven een indruk-
wekkend beeld van de omstandigheden. 
Ook vertelden de Visser’s hun reisverslag 
aan iedereen die het wilde horen. 

Aan de hand daarvan ontstond binnen 
de Christelijk Gereformeerde gemeente 
in De Westereen een actieve vrijwil-
ligersgroep, die zich steeds meer bezig-
hield met het inzamelen van gebruikte 
kleding. Dit nam op een gegeven mo-
ment zulke vormen aan, dat men moest 
uitzien naar een grotere ruimte waar alle 
goederen konden worden verzameld. 
Achter het bedrijf van Pieter en Gjetsje 
Visser stond een grote loods, die gebruikt 
mocht worden voor het sorteren van kle-
ding en het inpakken en klaarzetten van 
de dozen voor de gezinnen in Roemenië. 
Met vereende vrijwilligerskrachten werd 
het gebouw aangepast, verwarmd en ver-

licht. Inmiddels was het 1994 en werd 
er een stichting in het leven geroepen, 
omdat het in de goede zin des woords 
enigszins uit de hand dreigde te lopen. 
Na de eerste reis van Pieter en Gjetsje 
ging in de jaren daarna Hein van Alt-
huis ook mee met zijn Brandbier auto, 
waarna de vrachtauto’s in beeld kwamen.

In de afgelopen tijd zijn jaarlijks reizen 
naar Roemenië gemaakt. In de eerste 
jaren waren er ook voedselpakketten bij, 
maar circa tien jaar geleden mocht dat 
niet meer van de Roemeense regering. 
Ondertussen zijn het vooral kleren, maar 
ook meubels, bedden en zorgmateria-
len voor scholen en ziekenhuizen. ‘We 
hadden dit nooit allemaal zo lang kun-
nen doen zonder de steun en hulp van 
heel veel mensen uit de regio. Mensen 
die bereid zijn om als chauffeur mee te 
gaan, zoals Hein van Althuis (24 jaar). 
Veel mensen bleven jarenlang trouw aan 
HTR, neem nu Pim van der Wal, die 
vorige maand na 25 jaar afscheid nam 
en Jellie Postma na 22 jaar. Tjeerd, zelfs 
inmiddels ook al 23 jaar nauw betrokken 
bij HTR: ‘Het is hartverwarmend om te 
zien hoe groot de lokale inzet is. Ik hoop 
dat er mensen zijn die zich aanbieden, 
we hebben vooral behoefte aan sorteer-
ders en inpakkers. We maken per gezin 
een pakket. We krijgen vooraf de gezins-
samenstelling uit Roemenië. We maken 
daarbij absoluut geen onderscheid wat 
betreft geloof of afkomst.’ 

De stichting heeft ten doel, zo staat in 
de oprichtingsakte, steun te verlenen 
aan de bevolking van Roemenië, zulks 
tot behoud, herstel en verbetering van 

de goede levensomstandigheden, een en 
ander met inachtneming van democrati-
sche principes.

De stichting tracht haar doel onder meer 
te verwezenlijken door: Het geven van 
goederen; Het beschikbaar stellen van 
gelden voor investeringen; Het steunen 
met en overdragen van kennis aan de 
plaatselijke bevolking.

Elk jaar gaat HTR richting de grens van 
Moldavië  waar ze de goederen zelf bij 
de bevolking afleveren. Dit jaar ruim 
26.000 kilo, verpakt in dozen. Deze 
doos bevat veel textiel, speelgoed voor 
de kinderen, sjaals, sokken en mutsen 
(door vrijwilligers gebreid). Voor zieken-
huizen worden ook diverse dozen met 

ziekenhuiskleding, medicijnen e.d. mee-
genomen. Babydozen vol goederen voor 
kindertehuizen. Voor de scholen nemen 
we elk jaar stoelen en banken mee.’ 

Het is ieder jaar weer een avontuur, niet 
bepaald een feestreis, er wordt veel ge-
vraagd van iedereen, zoals zes uur wach-
ten voor de grens, de trucks laden, de 
dozen vullen. Prachtig is het dan om te 
constateren dat Kapenga gratis opslag-
ruimte beschikbaar stelt, dat Postma 
de diesel voor inkoopprijs levert en dat 
scholen en ziekenhuizen spontaan hun 
overbodige materialen beschikbaar stel-
len. HTR kan, nee eigenlijk moet nog 
jaren vooruit kijken, om zodoende hoop 
en warmte te kunnen bieden aan men-
sen die dit nodig hebben.

Elkander biedt alles wat u nodig hebt 
om thuis te blijven wonen

U wilt thuis blijven wonen, maar komt 
tot de conclusie dat u daarbij onder-
steuning nodig heeft, door ziekte, 
handicap of leeftijd. In dat geval is het 
goed om contact op te nemen met de 
wijkverpleegkundige bij u in de buurt. 
Zorgorganisatie Elkander biedt in de 
regio’s Dantumadeel en Dongeradeel 
alle zorg die nodig is om zo lang mo-
gelijk thuis te kunnen blijven wonen. 
Wijkverpleegkundigen Roelie Postma 
en Daniëlle van Mastrigt houden re-
gelmatig een inloopspreekuur, waar u 
terecht kunt met al uw vragen.

Roelie of Daniëlle bespreekt samen 
met u en eventueel uw partner, fa-
milielid of mantelzorger uw wensen 
en behoefte en de manier waarop zij 
u ondersteuning kunnen bieden. Zij 
adviseren over huishoudelijke zorg, 
begeleiding, alarmering, dagverzor-
ging, verzorging of verpleging. Tevens 

werken de wijkverpleegkundigen nauw 
samen met onder meer de ergothera-
peut, casemanager dementie en specialist 
ouderengeneeskunde.
Ook biedt Elkander tweewekelijks een 
beweegochtend aan voor haar cliënten. 
Onder het motto ‘samen bewegen is ge-
zellig’. 

Inloopspreekuren
Heeft u vragen over zorg, welzijn 
en dienstverlening? Kom dan naar 
het wekelijkse inloopspreekuur van 
de wijkverpleegkundige: Elke dins-
dagmiddag van 15:00 - 16:00 uur 
in Talma Hoeve, Johanneswâld 1 te 
Feanwâlden. Elke donderdagmid-
dag van 15.00-16.00uur in Brug-
chelencamp, Brugchelencamp 1 
9271 EP te Westereen. Liever direct 
contact met Roelie of Daniëlle? Bel 
088 - 512 6577.

Meneer Rottiné: ‘Dankzij de thuiszorg van Elkander, kunnen mijn vrouw en ik samen blijven wonen.’

‘Verhalen�blijven�basis��
van�NDC�Mediagroep’

LEEUWARDEN�Pier�Baarsma�(50)�is�de�nieuwe�algemeen�directeur�van�
NDC�Mediagroep.�Hij�ziet�er�toekomst.�,,De�basis�van�het�bedrijf�blijft�het�
vertellen�van�verhalen.’’

Drie jaar geleden kwam Baarsma bij 
NDC Mediagroep binnen als com-
mercieel directeur. Nadat hij hoge 
functies bekleed had bij tabaksgigant 
Philip Morris en frisdrankreus Coca-
Cola werd hij naar het Noorden geroe-
pen om het noordelijke mediabedrijf 
uit een diep dal te helpen klimmen.

Volgens Baarsma is dat, onder leiding 
van zijn voorganger Dina Boonstra, 
inmiddels gelukt. ,,Het bedrijf is in 
rustiger vaarwater terecht gekomen, 
er is vertrouwen en we zijn weer goed 
zichtbaar.’’

Boonstra concludeerde vorige maand 
dat zij niet de persoon is om NDC 
Mediagroep de volgende fase in te 
leiden. Toen zij haar vertrek aankon-
digde, zag Baarsma aankomen dat de 
aandeelhouders hem er wel eens voor 
konden vragen. Hij is de architect van 
de nieuwe strategie, vertelt hij.

Die nieuwe koers omvat de ‘transitie 
van een volledig op print georiën-
teerde uitgeverij naar een crossmedi-
aal media-marketingbedrijf ’. Maar in 
wezen verandert de corebusiness van 
NDC Mediagroep niet, aldus Baars-

ma. Dat blijft ‘het vertellen van verha-
len’. Sterker nog: ,,Wij zijn eigenlijk 
nooit een krantenbedrijf geweest, we 
waren altijd al verhalenvertellers.’’ De 
krant is volgens hem een middel om 
die verhalen te verspreiden. Het pa-
pieren vehikel blijft nog tien tot vijf-
tien jaar heel belangrijk, maar NDC 
moet de verhalen op alle mogelijke 
podia uitserveren.

Ook adverteerders willen tegenwoor-
dig hun verhaal vertellen, zegt Baars-
ma. NDC kan hun de mogelijkheden 
hiervoor bieden. In dit soort ‘partner-
ships’ zitten nieuwe verdienmodellen, 
naast digitale abonnementen voor 
lezers en inkomsten uit bijvoorbeeld 
ticketverkoop. Maar bij elk stuk moet 
altijd duidelijk zijn van wie het af-
komstig is: van een adverteerder, of 
van een journalist. ,,Want noordelin-
gen moeten ons kunnen vertrouwen.’’

Of er een nieuwe commercieel direc-
teur komt, wordt de komende maan-
den bekeken. De drie zittende direc-
tieleden krijgen een pakketverzwaring 
en ook worden er taken overgedragen 
aan de managementlaag onder de di-
rectie. Een bezuiniging is het – voor-
lopig – inkrimpen van de directie 
zeker niet, zegt Baarsma. Hij ziet de 
toekomst van het bedrijf positief te-
gemoet. Een reorganisatie is dan ook 
niet aan de orde, aldus Baarsma.

Bron: Leeuwarder Courant

Pier Baarsma. 
Foto Pepijn van den Broeke
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Jan Binneswei 11

 9294 KJ OUDWOUDE

0511 - 453455  
06 - 11218159

Foeke      Dijkstra.nl

Ongediertebeheersing - Bedrijfshygiëne - Glas- en gevelreiniging

Daarom kiest u voor 
RegioBank

K. Venema Assurantiën
Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511) 44 75 00
E bank@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl

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.
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Burgemeester Agricola nam het  
ontworpen reversspeld van  
Dantumadiel in ontvangst
Woensdagochtend,�4�juli�2018�nam�burgemeester�Klaas�Agricola�na-
mens�het�college�van�gemeente�Dantumadiel�een�reversspeld�in�
ontvangst�van�edelsmid�Dyonda�Spiegelaar�uit�Driesum.�Het�college�van�
B&W,�de�gemeentesecretaris�en�de�raadsgriffier�gaan�het�speldje�dragen.

Vanuit de rijke historie van Dan-
tumadiel is deze speld ontworpen. 
Het college hecht waarde aan profi-
lering van deze prachtige gemeente 
en draagt hier graag via dit speldje 
een steentje aan bij.

Symboliek speldje
Het speldje is geïnspireerd vanuit 
de historie en het gemeentewapen 
van de gemeente. Het symbool van 
de golvende beek wordt weergege-
ven in het zilver, dat staat voor al 
het water in onze gemeente. Op 
basis daarvan is gekozen om de 
spelden uit zilver te vervaardigden. 
We hebben in onze gemeente ho-
ger liggende zandgronden, in het 
wapen wordt dat afgebeeld met een 
gouden vlak. Er is voor gekozen 

om juist de textuur van zand (verfijnd 
grof ) aan te brengen op de achter-
grond van de speld. 

Met de vorm van de speld wordt de 
geografische omtrek van de gemeente 
Dantumadiel weergegeven. Contras-
terend op die ruwe achtergrond (die 
voor de zandgronden staat) staan de 
initialen van het logo van de gemeente 
Dantumadiel in hoogglans.

“Deze opdracht voor het college 
B&W van de gemeente Dantumadiel 
gaf me de kans om te laten zien wat ik 
in huis heb met betrekking tot edel-
metalen. Voordat ik begin met ont-
werpen doe ik eerst onderzoek. In dit 
geval ben ik begonnen met de historie 
van Dantumadiel”, aldus Dyonda. 

Tandheelkunde�Praktijk�
Van�der�Kooi�verhuisd
DOKKUM�-�Vanaf�1�juni�is�de�gerenommeerde�Tandheelkunde�Praktijk�Van�
der�Kooi�gevestigd�aan�Op�de�Keppels�26�in�Dokkum.�Met�meer�dan�25�jaar�
ervaring�levert�Tandheelkunde�Praktijk�Van�der�Kooi�de�beste�kwaliteit.�In�
het�fraaie,�gerenommeerde�pand�is�nu�tevens�een�gewone�tandartspraktijk�
gevestigd,�zodat�Van�der�Kooi�inmiddels�voor�alle�eventuele�tandproblemen�
de�juiste�oplossing�kan�bieden.�

‘Bij het aanbrengen van implantaten 
werken wij altijd nauw samen met een 
kaakchirurg en een tandarts-implanto-
loog,’ aldus Andries van der Kooi, die 
nu samen met de deskundige medewer-
kers een uitstekend team heeft. Dat de 
nieuwe formule aanslaat blijkt ook uit 
het gegeven, dat zich binnen een maand 
240 nieuwe cliënten hebben gemeld.
‘Ik liep eigenlijk al een aantal jaren met 
het idee van een totale praktijk in mijn 
achterhoofd. Nu er steeds meer tand-
artsen stoppen omdat ze ouder worden, 
lijkt de tijd er rijp voor. Mede daardoor 
was het min of meer noodgedwongen 
dat we moesten verhuizen. We hebben 
nu een accommodatie waarin we alle 

specialismen uitstekend kunnen uitvoe-
ren. Daarvoor is het pand intern enorm 
aangepast, we hebben met zijn allen 
bijna dag en nacht doorgewerkt. We zit-
ten in een branche waar de hygiënische 
eisen hoog zijn. We voldoen daar uiter-
aard aan, dat is ons streven. Ik ben van 
mening dat goede eisen op het gebied 
van hygiëne noodzakelijk zijn, maar 
soms vind ik het toch te ver doorslaan.’

Dat de nieuwe praktijk duidelijk in een 
behoefte voorziet, blijk uit het grote 
aantal nieuwe meldingen dat zich bin-
nen een maand aandiende. Maar liefst 
240 nieuwe klanten. Uit deze cijfers 
blijkt ook zeker de schaarste op het 

gebied van tandartsen en mondzorg/
mondhygiënisten. ‘Door een koppeling 
te maken met alle specialismen die wij 
nu in huis hebben, werken we met korte 
lijnen, hetgeen vaak voordelen oplevert 
voor de mensen die onze praktijk weten 
te vinden. We werken daarbij alleen met 
eerste klas apparatuur en geschoold per-
soneel. Dat zijn vakmensen, de pareltjes 
van ons bedrijf,’ aldus Van der Kooi.

Tandheelkunde Praktijk Van der Kooi is 
de specialist in Friesland voor behande-
lingen horend bij preventie, mondhygi-
ene, kindertandheelkunde, protheses et 
cetera. Door de 25 jaar ervaring kun-
nen de medewerkers de beste kwaliteit 
tegen de juiste prijs aanbieden. Tand-
heelkunde Van der Kooi is gevestigd 
in Leeuwarden en Dokkum. Er zijn 
verschillende gebitsprotheses mogelijk, 
namelijk: Immediaatprotheses, Nieuwe 
protheses, Partiële protheses/plaatje, 
Volledige protheses. Maar nu kan men 
ook terecht voor controles, vullingen 
aanbrengen en eventueel het trekken 
van een kies of tand. Daarnaast biedt 
Van der Kooi: kunstgebitten, kronen, 
mondbeschermers en reparaties. ‘Bij het 
aanbrengen van implantaten werken wij 
altijd nauw samen met een kaakchirurg 
en een tandarts-implantoloog. Wij ver-
zorgen het uitneembare deel, het kunst-
gebit. De kaakchirurg plaatst de implan-
taten in de kaak,’ besluit Van der Kooi.

Geïnteresseerd of wilt u meer weten? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact 
op via het contactformulier op de web-
site, via info@tppvdkooi.nl of via 0519-
297585.

Eigen foto

Duo�Robert�en�Meri�deelt�hartstocht��
voor�muziek�in�hun�leven
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

DAMWÂLD�–�Robert�Poortinga�uit�Damwâld�had�als�jonge�knaap�in�onze�
contreien�al�een�enorme�reputatie�als�klassiek�muzikant.�Een�reputa-
tie,�die�hij�de�laatste�jaren�zelfs�mondiaal�volledig�heeft�waargemaakt.�
Robert�Poortinga�vertrok�vanuit�Damwâld�naar�Amerika�en�ontwikkelde�
zich�tot�een�mondiaal�bekend�pianist.�Intussen�vormt�hij,�samen�met�zijn�
echtgenote�violiste�Meri�Khojayan�een�duo,�dat�vele�grote�en�kleine�podia�
bestrijkt.�Ondanks�zijn�wereldreizen�en�toeren�koestert�Robert�Poortinga�
zijn�geboorteplaats�en�deze�regio�nog�steeds.�‘Ik�vind�het�hier�eerder�
mooier�geworden,�maar�dat�komt�ook�omdat�Mari�mij�op�veel�aspecten�
wijst,’�verklaart�hij�lachend.�

Bijna tien jaar geleden sprak Ro-
bert de woorden: ‘Muziek is mijn le-
ven, de piano mijn ondersteuning.  
Muziek maken om mensen te raken, 
dat voelt zo goed. Het maakt niets  
uit of het grote of kleine podia zijn,  
ik speel met hartstocht.’ De harts-
tocht voor muziek, deelt hij inmid-
dels met zijn levensgezel de Armeense 
Meri Khojayan. ‘Het was vrijwel liefde  
op het eerste gezicht. Toen ik haar 
voor het eerst in Maastricht ont-
moette leek het, alsof we voor  
elkaar gemaakt waren. We vielen als een 
blok voor elkaar en ook in de muziek 
werken we als echtpaar zeer intensief sa-
men. Ik moest in Maastricht mijn Twee-
de Bachelor en Master overdoen. Ik had 
die in Amerika ook al behaald, maar hij 
gold niet voor Nederland.’

Robert Poortinga studeerde bij Tamara 

Poddubnaya van 2006 t/m 2012, eerst in 
Groningen en daarna aan het Long Is-
land Conservatory te New York (USA). 
Hij vertrok vanuit zijn thuisbasis Dam-
wâld en deed het uitstekend in Amerika. 
Robert kreeg zelfs een baan als muziekle-
raar aangeboden, maar deze geste van zijn  
school heeft hij vriendelijk, doch zeer 
bewust naast zich neergelegd. ‘Ik vond 
dat ik nog niet klaar was met de muziek. 
Er viel nog zoveel te ontdekken en uit 
te spitten. Ik wou nog zoveel met mijn 
muziek doen, de wereld ontdekken, 
maar vooral ook de wereld van de klas-
sieke muziek. Ik heb studies in diverse 
landen gevolgd, met maar één doel voor 
ogen: beter spelen en de muziek voelen 
en beheersen. Je moet de muziek voelen, 
om die tot haar recht te laten komen,’ al-
dus Robert, die momenteel in Zutphen 
woont, werkt en leeft. Robert heeft aan  
vele internationale festivals meegedaan 

en meegewerkt, o.a. in: V.S., Nederland, 
Italië en Finland. Robert won de derde 
prijs tijdens het “Young Classical Virtu-
oso of Tomorrow Competition” in 2011. 
In 2012 speelde hij het eerste pianocon-
cert van Johannes Brahms in New York. 
In 2017 won hij de eerste prijs voor het 
begeleiden en de “Grand Prix” voor het 
duo-spel tijdens de “Musical Fireworks 
International Competition” in Baden-
Württenberg.

De echtgenote van Robert, Meri  
begon haar vioolstudie in Yerevan, 
Armenië. Ze kreeg van de President 
de prijs “beste muzikant van het jaar” 
in 2009. Na het behalen van haar  
diploma heeft ze 5 jaar bij Boris Bel-
kin in Maastricht aan het conservato-
rium gestudeerd, waar ze kennis maakte 
met Robert. Mari heeft vele prijzen  
en beurzen gewonnen, o.a. de eerste prijs 
tijdens de Khachaturian competitie, eer-
ste prijs in Vieuxtemps competitie en de 
eerste prijs van de Valsesia musica com-
petitie te Corsa Roma. Mari was solist 
bij het Pools Filharmonisch orkest, het 
Filharmonisch orkest Zuid Nederland, 
Armeense Filharmonisch orkest, Filhar-
monisch orkest Sochi en het Filharmo-
nisch orkest van Dubai.

‘Wij vormen inmiddels een duo. Als duo 
hebben wij geen naam, gewoon onze 
namen vonden we genoeg om daarmee 

naar buiten te treden. Ik heb de afgelopen 
drie jaar nog heel weinig solo gespeeld. 
Als ik solo speel is het puur hobby. Wij 
voelen elkaar in de muziek enorm goed 
aan. Het is een twee-eenheid geworden, 
waarin we allebei onze rol kennen, maar 
waarin we ook optimaal tot ons recht 
komen. Omdat je elkaar helemaal kent, 
voel je de stemming in de muziek van de 
ander. Je vult die passie aan of je tempert 
hem een beetje. We leven volledig onze 
eigen vrijheid in de muziek. Contact ma-
ken met jezelf en de ander via de muziek, 
muziek is noten beheersen, maar ander-
zijds ook veel meer dan noten beheersen. 
Muziek is passie, beleving in optima 
forma, voor ons een gevoelsmatige ge-
zamenlijke beleving,’ besluit Robert, die  
met Meri binnenkort naar Italië en Span-
je vertrekt. Gelukkig is Robert Poor-

tinga niet helemaal verloren voor deze 
regio. ‘Ik heb hier altijd met veel plezier  
gewoond. Nu ik deels terug ben, vind 
ik het nog veel mooier. Dat komt mede 
door Meri, die het hier ook prachtig 
vindt. Zij wijst mij op de schoonheid 
van sommige aspecten, waardoor het 
nog mooier is geworden in mijn ogen. 
Andersom werkt het net zo. We wonen 
nu in Zutphen, maar willen in de regio 
van Damwâld een soort van muziekcen-
trum opzetten, waar we wellicht twee 
dagen per week zullen zijn om les te ge-
ven. Om de muziek uit te dragen, alleen 
maar daarom, verder niet,’ besluit Robert 
Poortinga. Op 14 oktober van dit jaar 
spelen ze tijdens een matinee-concert in 
De Schierstins te Feanwâlden. 

website: www.robertandmeri.com 
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Het is zover,
 na maandenlang verbouwen!

Tegen inlevering van deze bon:
20% KORTING*

Op het gehele assortiment!

 19 juli 2018 10:00 UUR

Tsjerkestrjitte 3, De Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

Donderdag

Precies!

Grootse opening!

de Westereen

*  m.u .v.  aanb ied ingen,  ge ld ing  van  19  t /m 21  Ju l i  2018Tsjerkestrjitte 3, De Westereen www.cadeauvoordeel.nl
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Donderdag�19�juli�opening�Cadeauvoordeel.nl

DE�WESTEREEN�–�Na�een�zeer�grondige�interne�verbouwing,�reorganisa-
tie�en�naderhand�ook�een�externe�opknapbeurt,�openen�Alex�en�Ingrid�
Wijnsma�op�donderdag�19�juli�om�10.00�uur�hun�winkel�aan�de�Tsjerkes-
trjitte�in�De�Westereen.�

Een prachtige winkel, die inmiddels 
als webshop een enorm sterke naam 
heeft opgebouwd. Cadeauvoordeel.nl 
biedt de nieuwste trends op het ge-
bied van binnen- en buitenspeelgoed, 
gadgets, cadeauartikelen voor hem en 
haar, gifts en ook woonaccessoires. 
Geen budgetverkoop, maar topmer-
ken en de nieuwste trends. ‘Kwaliteit 
voor een betaalbare prijs, daar staan wij 
voor,’ aldus Alex Wijnsma. 

Alex Wijnsma is in De Westereen ze-
ker geen onbekend gezicht. Nadat hij 
van 1999 tot 2008, in het pand waarin 
nu Cadeauvoordeel.nl gevestigd is, een 
zaak runde onder de naam De Markt-
hal, is hij nu tien jaar later samen met 
Ingrid terug op het oude stekkie. ‘Ik 
ben vanuit De Westereen uiteinde-
lijk naar Harlingen gegaan om daar 
een winkel te beginnen. We hebben 
ons daar steeds meer toegelegd op ca-
deauartikelen, speelgoed enz. Toen we 
in 2015 met onze webshop begonnen 
bleek na enige tijd, dat we beide aspec-
ten niet meer konden combineren in 
een winkel. Ik was eigenlijk helemaal 
niet op zoek naar een winkel, maar 

meer naar een loods. Ik dacht daarbij 
aan Kollumerzwaag en wellicht daar-
door kwam ik in gesprek met Jessica 
van Taxi NOF. Hierbij ontstond het 
idee om het oude pand in De Wester-
een compleet te renoveren en daar een 
combinatie te maken, wat betreft web-
shop verzending, opslag en winkel.’

De verbouw en renovatie heeft maan-
den in beslag genomen, maar onder-
tussen is er een prachtige winkel ver-
rezen. ‘We zijn een modern bedrijf en 
het pand was aan onderhoud toe. We 
willen het goed voor elkaar hebben, 
het moet voor de bezoekers de moeite 
waard zijn. We hebben nieuwe pro-
ducten voor een aantrekkelijke prijs. 
Dit willen we ook overzichtelijk in de 
schappen zetten. Bovendien hebben 
we een bijzonder breed assortiment. 
Producten die op voorraad zijn, die zo-
wel in de winkel gekocht kunnen wor-
den, als via de webshop. Wat betreft 
buitenspeelgoed is ons aanbod enorm, 
waarbij uiteraard ook veel trampolines 
en zwembaden, met alle bijbehorende 
accessoires. Louter topmerken, die we 
voor een mooie prijs kunnen aanbie-

den. We letten op kwaliteit en service.’
In een tijd dat veel speelgoed- en ca-
deauwinkels het moeilijk hebben, 
durft Wijnsma de stap aan om een 
winkel te openen. ‘Let wel, onze web-
shop draait uitstekend en we moesten 
toch een pand hebben van waaruit we 
de verzendingen kunnen doen en waar 
we de mogelijkheid hebben voor een 
opslagruimte. 

In De Westereen en de regio, zijn de 
laatste jaren een aantal winkels geslo-
ten die zich op speelgoed en cadeau-
artikelen hadden gericht. We hebben 
daardoor weinig extra kosten, zodat 
we onze prijzen in de hand kunnen 
houden. Ik denk zeker dat er in De 
Westereen goede mogelijkheden zijn, 
vooral met deze combinatie. Er is niet 
veel meer op dit gebied. Veel mensen 
vinden het toch altijd leuk om even 
een winkel binnen te stappen. Wij 
bieden veel mogelijkheden om een 
leuk verjaardagscadeautje uit te zoe-
ken voor een beppe, die zestig wordt of 
een neefje die tien wordt, om maar een 
voorbeeld te noemen,’ aldus Wijnsma.

De eerste indruk is vaak de beste. 
Als dit ook opgaat voor Cadeauvoor-
deel.nl dan zit het zeker goed. Zoals 
reeds gememoreerd, speelgoed maakt 
een belangrijk onderdeel uit van het 
totale aanbod, waaronder ook heel 
veel groot buitenspeelgoed. ‘We wil-
len ons onderscheiden door kwaliteit 
en dat daaraan niet altijd een duur 
prijskaartje hoeft te hangen, kan men 
in onze winkel zelf ontdekken,’ aldus 
Wijnsma. Een prachtig zwembad in 
diverse maten, maar ook bijvoorbeeld 
trampolines, met alle toebehoren. 

‘Wij bieden alles uit de Top1toys-for-
mule, maar dan vooral met een keuze 
uit dat assortiment. Neem bijvoor-
beeld de diverse spellen van Monopoly 
tot Stratego, van de absolute topmer-
ken, maar ook de nieuwste trends op 
het gebied van speelgoed, de rages van 
dit moment. Of de al wat langer in 

veel kinderkamers aanwezige produc-
ten van K3, Bob de Bouwer en Fro-
zen, om er maar een paar namen uit 
te halen. Prachtige boeken voor jong 
en oud, zoals onder andere Kameleon 
boeken en boeken over voeding en 
diëten, maar ook leuke kinderboekjes 
voor de kleinsten. En dit allemaal voor 
leuke prijsjes!’

De insteek is erop gericht, dat het win-
kelen steeds meer gaat leven bij Ca-
deauvoordeel.nl aan de Tsjerkestrjitte 
3 in De Westereen. Er is veel variatie 
in cadeaus. Als je op een verjaardag 
niet met lege handen wil komen, dan 
vind je er een enorme keuze in kleine 
of grotere cadeautjes, voor zowel kin-
deren als voor volwassenen. Bijvoor-
beeld een mooi giftset voor hem of 
haar, leuke woonaccessoires zoals kus-
sentjes enz.  

Cadeauvoordeel.nl belooft zeker een 
aanwinst te worden voor De Wester-
een en de regio. Cadeauvoordeel.nl 
wil meer bieden dan alleen kwaliteit, 

voordeel en service. Er komen speciale 
koopjesavonden en workshops, zoals 
vilt en haken. Cadeauvoordeel.nl is 
een winkel die past in de regio, die het 
waard is om te bezoeken en die ernaar 
streeft om een goede en betrouwbare 
partner van haar klanten te zijn. Een 
winkel die steeds meer vorm zal krij-
gen en dus ook beleving waar Ingrid, 
naast Sieta en Sjoukje, vertrouwde ge-
zichten zullen worden. Een ouderwets 
gezellige winkel, waar de klant gratis 
voorlichting krijgt en waar service nog 
normaal is. Dit gekoppeld aan een 
groot assortiment, uitstekende kwali-
teit en betaalbare prijzen zal de garan-
tie zijn voor een succesvol bedrijf.

Cadeauvoordeel.nl, Tsjerkestrjitte 3, 
De Westereen. Open: maandag t/m 
vrijdag 9.30-17.30 en zaterdag 10.00-
17.00 uur.

Foto’s: Bettie Zijlstra
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Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

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

Wij zijn 
de gehele

bouwvak geopend!!
Maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Ook voor al uw
enkel- en sierglas

Tolweg 24

9271 HM Zwaagwesteinde

Tel. 0511-444805

www.oldtimerfestivaltwijzelerheide.nl

ZATERDAG 25 AUGUSTUS

EXTRA: zeer spectaculair 

straattheater uit België!

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Op het

feestterrein

onderdelen &

curiosamarkt

straattheater uit België!

feestterrein

onderdelen &

curiosamarkt
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ZATERDAG 25 AUGUSTUS
Deze zomer is de 10e editie van het traditionele en 
tot in de verre regio bekende oldtimerfestival in 
Twijzelerheide. Dit jaar op zaterdag 25 augustus. 
Vorig jaar waren er ruim 9.000 enthousiaste 
bezoekers getuige van een zeer spectaculaire dag. 
Het 10e festival wordt weer geweldig en 
natuurlijk pakken we extra uit. Dus tot ziens in 
Twijzelerheide, want het oldtimerfestival moet je 
gewoon een keer meegemaakt hebben!

MUZIEK > stageline
helivluchten 

beleef  ONS
festival 
vaN  BOVEN !

www.oldtimerfestivaltwijzelerheide.nl

OLDTIMERS 
in  vele  soorten!

GROTE   KERMIS
botsauto's,  calypso    &   shake  it!
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Fantastische grasbaanwedstrijden
Oldtimer tractoren, auto’s & trucks
American Classic Cars & Hot Rods
Feesttent met live muziek 
Onderdelen- en curiosamarkt

ZATERDAG 25 AUGUSTUS
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DONDERDAG�12�JULI
BUITENPOST – Fierljeppen 3e 
klasse. Aanvang 19.00 uur.
ZATERDAG�14�JULI
DE WESTEREEN - Straten volley-
baltoernooi. Organisatie: Doarpsfeest 
De Westereen en volleybalvereniging. 
AVIOS op camping De Zilveren 
maan. 
BURGUM – Fierljeppen Keningsl-
jeppen. 2e klasse. Aanvang 14.30 uur. 
1e klasse. Aanvang 19.00 uur.
BUITENPOST – Kruiden als alter-
natief voor pakjes en zakjes; 13.30-
16.30 uur. Opgave: info@dekruidhof.
nl. Insectenfestival. 10.00-17.00 uur. 
www.dekruidhof.nl. Botanische Tuin 
De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
DAMWÂLD – Garageverkoop van 
09.00 -15.00
ZONDAG�15�JULI
BUITENPOST –Insectenfestival. 
12.00 tot 1700. Lezing Arie Koster. 
Maak kennis met de wilde bijen die je 
in Fryslân in je tuin kunt verwachten. 
Start 13.30 uur.  Botanische Tuin De 
Kruidhof, Schoolstraat 29b.
VRIJDAG� 21� JULI� t/m� ZONDAG� 2�
SEPTEMBER
DAMWÂLD – Schoolvakantie. Oud 
Hollandse spelletjes. Openluchtmuse-
um De Sûkerei. 13.00-17.00 uur. Tre-
kwei 8a. 0511-420936 E-mail: info@
desukerei.nl  www.desukerei.nl 
ZATERDAG�21�JULI
HARKEMA – Tuinenfietstocht. 
Openluchtmuseum/Themapark De 
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Har-
kema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 
WOENSDAG�25�JULI
BUITENPOST - Boeket aquarelle-
ren. Workshop door Kunstacademie 
Friesland. Informatie en opgave: www.
kunstacademiefriesland.nl  Botanische 
Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
DONDERDAG�26�JULI
BUITENPOST – Fierljeppen 2e 
klasse. Aanvang 19.00 uur. 
VRIJDAG�27�JULI
BUITENPOST – Fierljeppen 1e 
klasse. Feestwike-wedstrijd. Aanvang 
19.00 uur. 
WOENSDAG�1�AUGUSTUS
BURGUM – Fierljeppen 3e klasse. 
Aanvang 18.30 uur. 
BUITENPOST – Natuurmarkt. 
Markt met meer dan 70 standhouders. 
10.00-17.00 uur. Gratis toegang. Bo-
tanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b.

ZATERDAG�4�AUGUSTUS�
DE WESTEREEN – Ophalen oud 
papier t.b.v. Protestantse Gemeente 
De Westereen. Vanaf 08.00 uur. Graag 
gebundeld.
HARKEMA – Nederlandse Landgei-
tenkeuring. Zomer fiets- en wandel-
tochten. Openluchtmuseum/Thema-
park De Spitkeet, De Dunen 3, 9281 
KT Harkema, 0512-840431, info@
despitkeet.nl, www.facebook.com/
spitkeet. 
DONDERDAG�9�AUGUSTUS
BUITENPOST – Avondwandeling, 
19.00 uur start. Afsluiten met zelf 
geplukte kruidenthee. Tussen 17.00-
20.00 uur kost een kaartje € 3,50.  Bo-
tanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b.
BUITENPOST – Fierljeppen 3e 
klasse. Aanvang 18.30 uur. 
ZATERDAG�11�AUGUSTUS
BUITENPOST – Workshop Kruiden 
Fruit. Opgave: info@dekruidhof.nl  
Botanische Tuin De Kruidhof, 
Schoolstraat 29b.
HARKEMA – Brommels Wâld-
pyk Bramenfestijn (volksverhalen). 
Openluchtmuseum/Themapark De 
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Har-
kema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 
FEANWÂLDEN - Fiets-
tocht ‘Van Culturele Hoofd-
stad naar de Culturele Wâlden’ 
ca. 40 km. start: 10.00-13.00 uur; slui-
ting 17.00 uur. De Schierstins, Haad-
strjitte 1. info@schierstins.nl; www.
schierstins.nl
DINSDAG�14�AUGUSTUS
BUITENPOST – Fierljeppen. Eare-
klasse flb (Deelname combinatie res-
terende ljeppers 1e klasse en volledige 
2e klasse) Klassement is bepalend voor 
deelname aan NK. Aanvang 18.30 uur. 
DONDERDAG�16�AUGUSTUS
BUITENPOST – Avondopenstelling 
17.00-20.00 uur Entree € 3,50. Bo-
tanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b.
VRIJDAG�17�AUGUSTUS

BURGUM – Fierljeppen 3e klasse. 
Aanvang 18.30 uur. 
ZATERDAG�18�AUGUSTUS
BUITENPOST –   Workshop bota-
nisch tekenen door Kunstacademie 
Friesland. Informatie en opgave: www.
kunstacademiefriesland.nl Botanische 
Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
DONDERDAG�23�AUGUSTUS
BUITENPOST – Avondopenstel-
ling. Tussen 17.00-20.00 uur kost een 
kaartje € 3,50.  Botanische Tuin De 
Kruidhof, Schoolstraat 29b.
ZATERDAG�25�AUGUSTUs
FEANWÂLDEN - Theun de Vries-
boekendag, (boekenmarkt, kunst en 
kitsch-taxatie, muziek, e.d.). 10.00-
17.00 uur. De Schierstins, Haadstrjitte 
1. info@schierstins.nl; www.schiers-
tins.nl
WOENSDAG�29�AUGUSTUS�
HARKEMA – Paard- en wagenrit-
ten. Openluchtmuseum/Themapark 
De Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT 
Harkema, 0512-840431, info@despit-
keet.nl, www.facebook.com/spitkeet. 
DONDERDAG�30�AUGUSTUS
BUITENPOST – Avondopenstelling. 
De tuinen zijn op deze avond geopend 
tot 20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur 
kost een kaartje € 3,50.  Botanische 
Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
ZATERDAG�1�SEPTEMBER
DE WESTEREEN – Ophalen oud 
papier t.b.v. Protestantse Gemeente 
De Westereen. Vanaf 08.00 uur. Graag 
gebundeld.
BUITENPOST –   Workshop Natuur 
Mono Prints door Kunstacademie 
Friesland.  Informatie en opgave via 
www.kunstacademiefriesland.nl Bo-
tanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b.
HARKEMA – Oude ambachtendag. 
Openluchtmuseum/Themapark De 
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Har-
kema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 
BURGUM – Nederlands kampioen-
schap Fierljeppen. Aanvang 14.00 uur.
MAANDAG�3�SEPTEMBER

BURGUM – Fierljeppen. Blue Jump. 
Aanvang 21.00 uur.
WOENSDAG� 12� t/m� ZONDAG� 30�
SEPTEMBER
HARKEMA – Iepenloftspul ‘De 
Oerbliuwers’. Openluchtmuseum/ 
Themapark De Spitkeet, De Dunen 
3, 9281 KT Harkema, 0512-840431, 
info@despitkeet.nl, www.facebook.
com/spitkeet. 
IEDERE�MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30 
uur; Bibliotheek De Boekehoeke in 
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek 
en een gratis kopje koffie. Kom gerust 
eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE�DINSDAG
DE WESTEREEN -  De Buurtka-
mer. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 
uur en 12.00 uur binnenlopen bij het 
Badhûs aan de Sportloane 2B.
IEDERE�WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30 
uur Bibliotheek De Boekehoeke in 
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek 
en een gratis kopje koffie. Kom gerust 
eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE�DONDERDAG
DE WESTEREEN  - Week vlooien-
markt, markthal ’t Spoor van 10.00-
17.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE�VRIJDAG�
DE WESTEREEN – Koffie café De 
Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur. Mû-
newei 17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dins-
dag van de maand van 10.00-12.00 
brei- en haakcafé in de Foyer van de 
Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerk-
café  in de Doopsgezinde kerk De 
Westereen, op de laatste donderdag-
middag van de maand van14.00-16.00 
uur. Voorstraat 44. Info: 06-22052806

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST – t/m 27 okto-
ber. Botanische Tuin De Kruidhof, 
Schoolstraat 29b, 9285 Buitenpost. 
Entree: volw. € 6,50; kinderen t/m 4 
jaar gratis; kinderen 5 t/m 11 jaar € 
3,00; 65+ € 5,25. Museumkaart: gratis.
BUITENPOST - IJstijdenmuseum 
t/m 1e weekend oktober. Maandag 
gesloten. Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 
- 17:00 uur. Zondag: 12:00 - 17:00 
uur. Schoolstraat 29c | 9285 NE Bui-
tenpost | Tel: 0511 54 40 40.
BURGUM - De schepping als pure 
kunst door kunstenaar Jan Kooistra 
t/m 28 oktober. Vaste exposities: Bul-
thuis en Minsken. Observeum mu-

seum en sterrenwacht, Menno van 
Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m 
zondag 13.00 - 17.00 uur en vrijdag 
van 19.00 tot 22.00 uur. Entree 0 tot 6 
jaar gratis. 6 - 16 jaar € 3,00 en volwas-
senen € 4,50. Zie  www.observeum.nl . 
DAMWÂLD - Openluchtmuseum 
De Sûkerei. T/m 31 oktober. Dinsdag 
t/m zondag 13.00-17.00 uur. Entree 
€ 5,00; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; 
kinderen t/m 5 jaar gratis. Trekwei 8a. 
0511-420936 E-mail: info@desuke-
rei.nl  www.desukerei.nl 
DAMWÂLD - t/m december. Ga-
lerie Jan Reinder Adema. Diverse 
exposities van bekende nationale en 
Friese kunstenaars. Haadwei 43. 0511 
– 424696. www.janreinderadema.nl 
info@janreinderadema.nl
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiem-
stra open op afspraak of op avontuur. 
Eigen werk. 0511-421251 Haadwei 
25. 
FEANWÂLDEN – Zomerexpositie 
Raponsje, een sprookje in textiel t/m 
zo. 9 sept. 
Gehele jaar: ‘het laatste Friese toren-
kasteel’. Openingstijden: dinsdag t/m 
zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalver-
huur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei 
griffel en laai’ (‘Met griffel en lei’). 
Openluchtmuseum/Themapark De 
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Har-
kema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 31 
oktober. Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-
17.00; zondag 13.00-17.00.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie 
Louise de Winter, Papergirls en figu-
ratieve schilderijen en Max de Winter 
suggestief, figuratieve olie- en acryl-
schilderijen. Alleen open op afspraak. 
0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open za-
terdag  en zondag 13.00-17.00 uur. 
Entree € 3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Da-
gelijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swar-
teweisein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, 
www.vijversburg.nl, Facebook.com/
parkvijversburg.

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

AGENDAJULI

Men�moat�jins�wiif�foar�eagen�hâlde,�sei�
de�skipper,�en�hy�liet�har�yn�‘e�line�rinne.

Frysk sprekwurd

Je moet je vrouw in het oog houden, zei de schipper,  
en hij liet haar de lijn trekken.

 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

Straten volleybaltoernooi
Zaterdag 14 juli organiseren Doarpsfeest De Westereen en volleybalvereniging. 
AVIOS op camping De Zilveren maan in De Westereen weer het tweejaarlijks 
terugkerende stratenvolleybal toernooi. Ook dit jaar belooft het weer een prach-
tig evenement te worden op een schitterende locatie. Ook aan de kinderen van 
deelnemers en toeschouwers zal worden gedacht door middel van het plaatsen 
van een springkussen. 

Uiteraard is er ook een catering aanwezig verzorgd door De Zilveren Maan. 
Deelname geldt voor zowel straten, bedrijven, sportverenigingen (gevestigd in 
De Westereen) en vriendengroepen. Het team moet bestaan uit minimaal zes 
spelers waarvan twee dames (meer mag ook). De minimumleeftijd is 12 jaar. 
Maximaal 8 personen excl. coach. Ook dient er voor een scheidsrechter en een 
teller worden gezorgd. Graag bij opgave naam van het team, contactpersoon en 
adresgegevens vermelden. 

Opgave: Sape de Voogd, Parkloane 28 en Christiaan van der Veen, Van Harinx-
maloane 2a. Email: westereendervolleybalbokaal@gmail.com

Vakantie bijbel klub 2018
Het thema voor de Vakantie bijbel klub 2018 op 23, 24 en 25 juli in het Bad-
hûs, in De Westereen is dit jaar: ‘Aan tafel’, samen eten is gezellig. Je eet met 
mensen bij wie je hoort. Aan tafel leer je elkaar goed kennen, samen eten ver-
bindt. Het herinnert ons aan een belangrijk aspect van wie Jezus is: Hij zoekt 
mensen op en eet met hen. Jezus ziet ook jou en nodigt jou uit om Hem te 
ontvangen, Hij wil de belangrijkste in je leven zijn.  De tijden zijn: 9.30 – 12.00 
uur. Opgave is niet nodig, je bent welkom!

Vrijwilligers gezocht!
Wij zoeken nog vrijwilligers die willen helpen bij de Vakantie bijbel klub op 
23,24 en 25 juli aanstaande in het Badhûs in De Westereen. Op maandag en 
dinsdag gaat het om hulp bij knutselen en woensdag bij het spellencircuit. 
Is dit iets voor jou of weet je iemand? Leeftijd minimaal 15 jaar! Graag je 
naam, telefoonnummer, mailadres en eventueel je voorkeur voor welke datum 
en groep doorgeven aan Sjoukje Alma, 06 25405740.
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Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

advertentie A6 liggend.indd   1 27-1-2015   20:16:12

€ 6950,-

€ 7950,-
€ 9500,-

€ 4999,-
€ 9950,-

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

MERCEDES-BENZ E-KLASSE 220 CDI 
ELEGANCE AUTOMAAT

BJ 2004 | 181.015 KM

VOLKSWAGEN POLO 1.2I MATCH 5 DRS 
BJ 2012 | 37.000 KM

KIA RIO 1.4I X-PECT
BJ 2009 | 79.849 KM

PEUGEOT 208 1.4 E-HDI ACTIVE 
- NAVIGATIE AUTOMAAT

BJ 2012 | 82.289 KM

VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI 140PK   
BJ 2013 | 164.957 KM

AUDI A3 SPORTBACK 1.8 TFSI PROLINE 
AUTOMAAT

BJ 2009 | 202.438 KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€ 7.500,-

Meulen & Baarsma Quality Beds het 
enige Friesche familie bedrijf in bedden 

met vestigingen in heel Friesland

kinderwoud.nl

Met diverse locaties in Burgum, 
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum, 
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk, 
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!
 
•  kinderopvang
•  peuteropvang
•  buitenschoolse opvang
•  gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!
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Natuurlijke bron

Juli,�voor�mij�bij�uitstek�de�maand�om�van�start�te�gaan�met�mijn�broed-
vogel�inventarisatie�van�de�huiszwaluw�en�de�gierzwaluw�in�De�Wester-
een.�Ik�begin�de�rubriek�deze�keer�met�een�oproep�aan�mensen�uit�De�
Westereen�om�eventuele�broedgevallen�van�bovengenoemde�soorten�
aan�mij�door�te�geven.�Als�de�volgende�Westereender�verschijnt�zal�de�
gierzwaluw�alweer�verdwenen�zijn.

Het voorjaar is inmiddels, helaas al-
weer, een gepasseerd station. Velen 
gaan nog op vakantie, sommigen zijn 

al geweest. Ik val in de laatste catego-
rie en omdat ik niet bepaald een zon-
aanbidder ben, blijven wij de laatste 
jaren vaak in eigen land. Ik hoop dan 
toch wel dat het zonnetje schijnt en 
dat het droog blijft, zo iets boven de 
twintig graden. Een lekkere tempera-
tuur om te fietsen en te wandelen en 
zo nu en dan even een terrasje te pak-
ken. Iedereen zal begrijpen, dat onze 
vakanties een hoog natuur- en ook 
rustgehalte hebben. Dit jaar viel onze 
keuze op Texel, niet voor het eerst 

en zeker ook niet voor het laatst. De 
beelden van de nachtzwaluw, met in 
de lucht meerdere houtsnippen, staan 
op het netvlies gegrift, voor altijd.

Texel biedt eigenlijk alles wat we 
zoeken, er zijn diverse soorten vlin-
ders, vogels en bloemen. Je kunt er 
heerlijk fietsen langs bermen die nog 
niet gemaaid zijn, waarin bloemen 
en planten geen onkruid meer zijn, 
maar gewoon prachtige planten die 
tot hun recht komen. Iedere keer ver-
baas ik mij weer over het grote aan-
tal verschillende grassensoorten en 
insecten zoals bijen, die daar boven 
vliegen. Het is wellicht het genieten 
van de simpele dingen, zoals een zil-
vermeeuw of kleine mantelmeeuw. 
Als de zon goed op zo’n vogel schijnt 
wordt hij imponerend groot en als ze 
dan ook nog even hun geluid laten 
horen, voel ik dat door merg en been. 
Ja, zelfs dit soort kleinigheden in de 
natuur maakt mij blij.

Eigenlijk een mooi voorbeeld van 
hoe weinig wij vroeger van de natuur 
af wisten. Men had mij en nog een 
aantal anderen, misschien wel velen, 
want ik weet niet of jullie het herken-
nen, ten onrechte wijs gemaakt dat 
fluitenkruid een “tongerblom” was. 
Als je een kop van deze bloem er af 
haalde kreeg je onweer. We hebben 
het wel eens stiekem gedaan, maar 
het resultaat weet ik niet meer. 
Als kind droomde ik mijn dromen. 
Als kind kocht ik voor drie harde 
guldens een vogelboekje van J. P. 

Sluyters en las ik het boekje “Hoe leer 
ik kievietseieren zoeken” van Kaay en 
niet te vergeten het prachtige boekje 
“Zien is kennen”, ja, die met dat slot.  
Niet in ieder boekje, maar in som-
mige boekjes kwam ik een afbeelding 
van een Griel tegen, die in 1958 was 
verdwenen als broedvogel. Steeds 
die hoop op deze vogel, een hoop 
die steeds minder realiteit leek te 
worden. Plotseling wordt er jaarlijks 
eentje gezien en ook vorige maand 
in de buurt van het Lauwersmeer. Ik 
voelde het bruisen en koken in mijn 
bloed, de afbeeldingen uit de boekjes 
gingen aan mij voorbij. Toen ik in de 
auto stapte, was de gedachte “zou… 
het, zou het dan eindelijk gebeuren”? 
Op de locatie aangekomen zat hij 
er gewoon, het was dus een makkie! 
Wat vogels betreft, maar uiteraard 
maakte mij dat niets uit. Ik had hem 
en daarop nam ik een echt lekkere 

Hertog Jan Grand Prestige. Een jon-
gensdroom werd realiteit, het kan dus, 
als je maar blijft hopen!

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 mel-
dingen zijn voor mij van belang. Wan-
neer komen de vogels en vlinders?

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

Foto’s: Bettie Zijlstra

DOARPSBELANG,�EK�JO�BELANG
Onder deze titel willen we u maande-
lijks op de hoogte houden van het wel 
en wee van Doarpsbelang De Wester-
een. Waar houdt het bestuur zich mee 
bezig, wat speelt er in ons mooie dorp, 
kortom alles wat maar interessant is om 
als bewoner van de Westereen te weten, 
kan de revue passeren. De ene maand 
is de andere niet, en gebeurt er minder 
dan de maand ervoor en zal het artikel 
dus korter of langer zijn dan een maand 
geleden. 
Iets waar het bestuur zich grote zor-
gen over maakt, is dat het aantal leden 
langzaam maar zeker aan het afnemen 
is. Hier ontstaat zo langzamerhand een 
dilemma; immers het bestuur vertegen-
woordigt richting gemeente, provincie 

enz., het hele dorp, en niet alleen haar 
leden. Dit probleem speelt niet alleen 
in De Westereen, maar ook in de an-
dere grote dorpen van Dantumadiel. 
Daarom wordt er in een gezamenlijke 
werkgroep gekeken wat de toekomst en 
functie van Doarpsbelang de komende 
decennia eigenlijk nog is. De maat-
schappij is veranderd de laatste tiental-
len jaren. Mensen leven anders, denken 
anders, stellen andere prioriteiten. Kort 
gezegd, ook Doarpsbelang zal op deze 
rijdende trein moeten stappen om ook 
in de toekomst nog bestaansrecht te 
hebben. Daarom is het goed dat de ge-
zamenlijke dorpsbelangen de handen 
ineenslaan om hiervoor plannen voor 
de toekomst te maken.

Ook de animo om zitting in het be-
stuur te nemen is, voorzichtig uitge-
drukt, minimaal. Toch zal er binnen-
kort op bestuurlijk niveau versterking 
nodig zijn. Het bestuur is op zoek naar 
twee leden, waarvan er één de taak van 
penningmeester op zich zal moeten ne-
men. De huidige penningmeester kan 
dit werk niet meer combineren met 
haar werk. Heeft u belangstelling om 
mee te werken aan de toekomst van ons 
dorp, neem contact op met het bestuur.
Dat er door de verschillende dorpsbe-
langen zo nu en dan wordt samenge-
werkt bleek bij de onthulling van “het 
Goddeloos Fiersicht”. Deze uitkijkto-
ren staat tussen de nieuwe noordoost 
verbinding, de Centrale As en de oude 

verbinding, de Goddeloze Singel. De 
vier voorzitters van de omliggende dor-
pen verrichtten samen met de burge-
meester de opening van deze, 7 meter 
hoge, toren. Opvallend was, dat alle vier 
de voorzitters vrouwen zijn. De eman-
cipatie gaat hier dus opvallend goed. 

Inmiddels is er een nieuw college van 
B&W aangetreden. Twee wethouders 
zijn helemaal nieuw, en moeten zich 
dus eerst nog eventjes inwerken. Die 
tijd is nu wel voorbij, en wethouder 
Wielstra kreeg dan ook tijdens de eer-
ste, echte, raadsvergadering vragen over 
toezeggingen die door het vorige colle-
ge zijn gedaan. Onder andere de vraag 
hoe het staat met de toegezegde ver-

lichting langs het fietspad bij Tuin en 
het nieuw aangelegde fietspad aan de 
Rinewâl. De wethouder zegde toe dat 
dit nog voor de herfst gerealiseerd zal 
zijn. Verder gaat deze wethouder zich 
ook volop storten op het al twee jaar 
durende overleg over de Miedloane.
Tijdens deze raadsvergadering kwamen 
ook de problemen rond het zwembad 
weer aan de orde. Een vervelende, sle-
pende zaak waar maar geen voortgang 
wordt geboekt. De burgemeester gaf 
echter aan dat de gemeente erbovenop 
zit en alles in het werk stelt om hier tot 
een oplossing te komen.

Prima�examenresultaten�Lauwers�College
BUITENPOST�-�Het�Lauwers�College�heeft�weer�bovengemiddeld�gescoord�
bij�de�examens.�Zeven�van�de�negen�opleidingen�van�de�christelijke�
scholengemeenschap�lieten�een�slagingspercentage�van�honderd�of�bijna�
honderd�zien.

Net als in 2016 en 2017 haalden op de lo-
catie Grijpskerk  - met de vmbo-niveaus 
basis, kader en theoretische leerweg - alle 
leerlingen hun diploma. Op de vestiging 
in Kollum was bij de leerweg vmbo-basis 
sprake van een honderd-procent-score. 
Bij de opleidingen vmbo-kader en vm-
bo-tl bedroegen de scores in Kollum 
respectievelijk 97 - en 88 procent. Beide 
richtingen zaten dichtbij de maximale 
score; per niveau haalde welgeteld één 
leerling uiteindelijk de eindstreep niet.
Op de locatie Buitenpost van het Lau-
wers College lieten zowel vmbo-tl als 

vwo met 96 procent een meer dan voor-
treffelijk resultaat zien. Van de havo-
leerlingen haalde 81 procent het examen. 
Die score beweegt zich rond het landelijk 
gemiddelde.
Voor het derde achtereenvolgende jaar 
slaagden alle leerlingen van het Lauwers 
College in Grijpskerk voor hun examen. 
“We hadden het niet verwacht en tóch is 
het weer gelukt”, vertelt coördinator Ha-
rold Wever. Dat iedereen met een diplo-
ma van school gaat, is volgens Wever de 
verdienste van het collectief. “We doen 
het met z’n allen; leerlingen, docenten, 

maar ook de ouders. Het is de gouden 
driehoek.”
Dat er bij de jongste examens opnieuw 
een maximale score uit de bus is gerold, 
kan ook worden beschouwd als een be-
loning voor het maatwerk dat de school 
levert, aldus Wever. “We doen ons uiter-
ste best om leerlingen persoonlijk goed 
te begeleiden en we weten hen te moti-
veren”, stelt de trotse coördinator die ui-
teraard uitermate content is met de gang 
van zaken. “Het is prachtig. Maar het 
zijn vooral de ouders die het heel mooi 
vinden.”
Een goede persoonlijke benadering is 
ook bij de locatie Kollum van het Lau-
wers College een belangrijke reden van 
de ‘fantastische’ examenscores, aldus 
teamlocatieleider Jannie de Vries. Bij alle 

drie de leerniveaus slaagden er in totaal 
slechts twee leerlingen niet in om het di-
ploma te bemachtigen. 
In de kinderen die herexamen moesten 
doen, staken de docenten veel tijd en 
energie om hen alsnog het diploma te 
laten halen. Al die inspanningen wierpen 
hun vruchten af. “Heel vaak verrassen de 
leerlingen ons weer in positieve zin. Dat 
is geweldig”, glundert De Vries.
Lysbeth Brouwer, teamleider havo op 
het Lauwers College in Buitenpost, zag 
eveneens dat de trainingen voor de her-
kansers resultaat hadden. “We zijn zeer 
tevreden. De scores van 96 procent voor 
vmbo-tl en vwo zijn écht heel mooi.” Bij 
de havo was het resultaat ietwat tegen-
vallend, zo erkent Brouwer.
In 2016 en 2017 bedroegen de slagings-

percentages voor havo respectievelijk 93 
en 91 procent. Daarbij valt het jongste 
resultaat met een percentage van 81 uit 
de toon. “We gaan de factoren bekijken 
die hierbij een rol hebben gespeeld”, 
aldus Brouwer. “In de afgelopen jaren 
hoorden we in het Noorden bij de beste 
scholen qua havo. Dat blijven we nastre-
ven.”
Directeur-bestuurder Gerard Janze van 
het Lauwers College is tevreden met de 
examenscores. “Het ziet er weer buiten-
gewoon goed uit.” Janze bespeurt een 
consolidatie in de resultaten. “We blijven 
stabiel op een goed niveau. Deze onder-
wijskwaliteit, waar we de afgelopen jaren 
flink in geïnvesteerd hebben, willen we 
vasthouden. Daar gaan we met z’n allen 
voor.”
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TE KOOP

GEEN VERKOOPGEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

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


