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Model Akke Marije Marinus:

“Fryslân is myn basis; it plak dêr’t ik 
altyd werom kom”
Het is even zoeken op de kaart: Bornwird. Een klein terpdorpje net boven
Dokkum. Uitgestrekte graslanden met kalm grazend vee. Mensen die
elkaar groeten door vriendelijk de hand op te steken. En het geroep van
weidevogels als enige geluid in de omgeving. Een groter contrast met
het hectische leven in Amsterdam is er niet. En toch voelt Akke Marije Marinus (22) zich op beide plekken thuis. Haar modellenleven leeft ze in de
drukke hoofdstad, maar echt thuis komen doet ze in Bornwird. “As myn
libben op ‘e kop stiet, is hjir alles noch gewoan itselde.”

Aan de grote keukentafel schenkt
Akke Marije ’s ochtends om tien uur
thee in. Ze is net wakker, geeft ze
toe, maar desondanks ziet ze er nu al
piekfijn en verzorgd uit. Akke Marije,
een naam die veel mensen sinds 2016
ongetwijfeld kennen. De vrolijke
Friese blondine veroverde twee jaar
geleden de harten van tienduizenden
Nederlanders als deelnemer aan de
modellenshow Hollands Next Top
Model. Geheel tegen haar eigen verwachtingen in won ze de prestigieuze
strijd en lag er een modellencontract
op haar te wachten. Haar ticket voor
een totaal ander leven. “Ik herinner
me nog exact dat moment dat bekend

werd gemaakt dat ik had gewonnen”,
vertelt ze. “Ik had zo’n enorme knoop
in m’n maag. Dat gevoel is niet te
omschrijven. Aan de ene kant was ik
ontzettend blij en tegelijkertijd riep
alles in me: dit wil ik niet!”
Een droom loslaten

Twee jaar na het winnen van Hollands Next Top Model zit er een
heuse vakvrouw aan de keukentafel.
Met haar blonde lokken heeft ze iets
weg van collega-model en provinciegenoot Doutzen Kroes. Maar Akke
Marije is Akke Marije. Een zelfbewuste onderneemster die bij iedere
stap in haar modellencarrière twee

keer nadenkt. Als boerendochter
wordt die nuchterheid haar met de
paplepel ingegoten. “Doch mar gewoan, dat is al gek genôch”, knikt ze.
En toch besluit ze in 2016 om zich
op te geven voor Hollands Next Top
Model. “Ik dacht: ik kan het altijd
proberen. Ik zie wel hoe ver ik komt.
Mar dat ik daadwerkelijk zou winnen, had ik nooit verwacht.”
Die bescheiden en nuchtere houding
levert haar volop fans op wanneer
de eerste uitzendingen in september
2016 op tv te zien zijn. Tienduizenden Nederlanders sluiten de Friese
beauty in hun hart. Ook Akke Marije zelf merkt dat haar populariteit
stijgt. En langzaamaan groeit het
besef dat ze de grote favoriet is voor
de titel. “Op dat moment was ik net
begonnen met mijn opleiding Verpleegkunde in Groningen. Dat was
mijn grote droom: verpleegkundige
worden. Dus toen ik plotseling in
de finale stond, begon de twijfel toe
te slaan. Wil ik dit wel? Wil ik mijn
droom opgeven en het avontuur aangaan in de modellenwereld? Ik heb
nog nooit zo erg in dubio gezeten.”
De knop om

Wie de aflevering van de finale terugkijkt, ziet duidelijk die twijfel
wanneer Akke Marije’s naam wordt
geroepen als winnares van Holland
Next Top Model 2016. Vertwijfeld
pakt ze de bijbehorende cheque aan,
waar haar modellencontract mee verzegeld wordt. “Iedereen en alles stond
voor me klaar. Ik kreeg een compleet
team toegewezen dat me zou gaan
lanceren als nieuw model. Terwijl ik
zelf alles behalve klaar was op dat
moment. Dat klinkt ontzettend on-

dankbaar, maar zo bedoel ik het niet.
Ik wist zelf ook: de knop moet om.
Ik moet deze kans met beide handen grijpen, want wie krijgt nou zo’n
unieke mogelijkheid? Dus dat heb ik
gedaan.”
Na het stopzetten van haar studie
stort Akke Marije zich volledig op
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Bedrijf starten,
overnemen of
uitbreiden?

Kom maar op
met dat plan!

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

Klaas van der Meulen, accountmanager MKB Rabobank Noordoost Friesland

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

haar nieuwe loopbaan. En met succes. Ze wordt gevraagd door diverse
merken en krijgt klussen in binnenen buitenland. Tot haar grote verbazing blijkt haar nuchtere, bescheiden
karakter juist in deze wereld goed te
passen. “Er gaan verhalen de ronde
vervolg op pagina 5
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. Feanwâlden . 0511-472381 . www.dijkstramode.nl

AUTOMAAT
CITROËN C3 1.6 HDI DYNAMIQUE

CITROEN DS4 E-HDI SO CHIG

FORD FOCUS WAGON 1.0 ECOBOOST

OPEL CORSA 1.0 TURBO COSMO

5 DRS airco, Citroën radio cd,
cruise control, centrale vergrendeling,
enz. ZUINIGE DIESEL!
bj 2011 - 86.574 km
€ 5.995,-

airco/ecc, citroen radio cd + nav,
cruise control, elek. ramen,
PDC v+a, licht metalen velgen, enz.
bj 2012 - 90.310 km
€ 13.450,-

EDITION PLUS airco/ecc, Ford radio
cd + nav, elek. ramen, licht metalen
velgen, PDC a, cruise control, enz.
bj 2014 - 58.875 km
€ 14.995,-

115 PK airco/ecc, Opel radio cd/usb,
cruise control, led verlichting
LUXE UITVOERING!
bj 2015 - 18.751 km
€ 12.995,-

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDTION

RENAULT CLIO TCE DYNAMIQUE

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI OPTIVE

VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI

airco, Opel radio cd, elek.ramen,
licht metalen velgen, cruise control,
trekhaak, enz.
bj 2011 - 84.347 km
€ 11.650,-

airco, Renault radio, navigatie, mistlampen voor, licht metalen velgen,
cruise control LUXE UITVOERING!
bj 2015 - 34.460 km
€ 12.750,-

5 DRS airco/ecc, VW radio cd + nav,
licht metalen velgen, cruise control,
enz.
bj 2008 - 110.994 km
€ 7.995,-

COMFORTLINE 140 PK! airco/ecc,
VW radio cd + nav, l.m. velgen,
PDC v+a ZEER LUXE UITVOERING!
bj 2012 - 97.343 km
€ 15.995,-

Maak een
afspraak voor een
GRATIS AIRCOCHECK
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Voorweg 17, Wouterswoude T (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl
AutoBoersma

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

Wereldballen
voor aanstormende
wereldsterren

Gratis voetbalzegel bij elke €5,-* aan boodschappen
Deze actie loopt t/m zondag 29 juli 2018
*Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen(rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen,
babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen,postzegels, loten, telefoonkaarten)

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63
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Intens genieten van bierproeverij 
bij café de Hossebos

Tijdverspilling

Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DE WESTEREEN – Volgens kenners en ingewijden, de categorie waaronder
Wessel de Roos van café De Hossebos in De Westereen zeker valt, is bier
een van de mooiste dranken van de wereld. Bier staat voor beleving, gastvrijheid, gezelligheid maar laat zich ook geweldig combineren met eten.

De wereld van bier is het ontdekken
meer dan waard en biedt eigenlijk verrassend veel meer dan wijnen en whisky’s,
wodka’s, om maar een paard drankjes te
noemen. Bier is hot, een item dat ook in
onze contreien, dankzij de vele regionale
biertjes leeft, bloeit, maar vooral boeit.
Wessel de Roos organiseert maandelijks
een bierproeverij, maar des te opmerkelijker is het, dat een bierproeverij in de
Hossebos ook met kleine groepjes georganiseerd kan worden. De Roos heeft
hier een gedegen opleiding voor gevolgd,
geeft uitleg, maar presenteert ook hapjes
die uitstekend passen bij de vele smaken
die bier biedt.
Oktoberfest (Groningen) – Worst-ananas-chili; Spelt pale ale (Groningen) – Kaas-walnootmayo; Weizen redbad – kotelet-honingmosterd;
Leopold 7 – sate met barbecuesaus; Vivaris triple – zalmwraps; Bush dubuisson – gehakballetjes is saus; Quadruppel (gulden draak) – dessert (cake) crumble
Het lijkt op een menukaart van een restaurant, maar het is slechts de lijst met
smaakvolle bieren en heerlijke bijgerechtjes die kunnen voorkomen op de
lijst die Wessel de Roos deze speciale
bierproeverijavond voor zijn gasten heeft
samengesteld. Maar het kan echter ook
zomaar voorkomen dat niet een van deze
bieren op de lijst voorkomt, café De Hossebos heeft namelijk de beschikking over

meer dan 150 soorten speciale bieren uit
binnen en buitenland, waarbij uiteraard
de regionale bieren absoluut niet ontbreken. Een gevarieerde lijst, waarbij De
Roos de details van alle bieren kent, met
een knipoogje naar: zo de waard is vertrouwt hij zijn bieren.
‘Het is een passie voor mij. Bier heeft mij
altijd geboeid. Nu moet dat natuurlijk als
caféhouder ook, maar ik kijk er toch anders naar. Ik drink niet tijdens mijn werk,
als de zaak gesloten is, dan neem ik vaak
één of twee speciaal biertjes, waar ik ook
een soort studie mee begin. Wat drink
ik? Wat kan ik erbij eten?’ Dat bier inderdaad een passie is blijkt niet alleen uit het
aanstekelijke enthousiasme over de verschillende, bijzonder interessante details
van de bieren, maar ook over het feit dat
hij hobbymatig zijn eigen bier probeert te
brouwen.

het eigenlijk al, is proeven en genieten
van het bier. Je moet niet je glas pakken
en toasten op de gezondheid, maar je
moet het tot je nemen. Een klein beetje
in een glas, tot er geen schuim meer op
zit en dan beginnen met het ruiken.

‘Een bijzonder interessant aspect, waarbij je steeds keuzes moet maken uit de
hoofdbestanddelen waaruit bier bestaat’,
aldus De Roos. De hoofdbestanddelen
zijn water, hop, gist, maar als je beseft dat
er honderden soorten hop zijn en dat water bijna overal anders is, dan voel je ook
meteen de uitdaging’. ‘Een bierproeverij
is kennis maken met de vele smaken en
variaties die bier heeft. In mijn visie is het
de drank die de meeste mogelijkheden
biedt. Een bierproeverij, het woord zegt

Wat ruikt je, want reuk is een belangrijke smaakindicatie. Ruik je de vruchten,
het rijpingsproces, de hop of wat er ook
maar in zit. Bier is genieten, bier is een
beleving op zich, het is geen tapbiertje,
maar je drinkt een volgens een unieke
principe gebrouwen bier. Na het ruiken
neem je een slok, je krijgt dan de optimale biersmaak. Het mooie van bier is
daarbij eigenlijk dat iedere liefhebber
zijn eigen voorkeuren heeft, momenteel
heb je het seizoen van de lentebok, maar

vooral ook de witte bieren. Het mooie is
dat bier zich ook bij iedere maaltijd laat
combineren, maar dan moet je natuurlijk
wel de juiste smaak weten’.
Pils of bier van een gewoon arbeidersdrank uitgegroeid tot een belangrij aspect
in de keuken. Het kan verkeren en daar
tussen in liggen nog vele gradaties, waar
Wessel de Roos zijn grote of kleine gezelschappen graag meer uitleg over wil geven,
zodat iedereen optimaal kan genieten van
bier. ‘Er zijn zeker ook bieren voor mensen
die zeggen ik lust geen bier, daarvoor zijn
er teveel karaktervolle bieren’. Naast de
bierproeverijen organiseert de Hossebos
ook wijn en whisky proeverijen.

Buurmans leed troost. Daar moest ik
even aan denken toen ik op verjaardagsvisite was. Buurmans leed troost
in de zin van “domme dingen doen”.
Ik heb soms van die momenten dat ik
erg domme dingen doe, ik denk er dan
eigenlijk niet bij na en doe iets. Ik wil
er niet teveel over uitweiden, want het
gaat tenslotte over mij. Tijdens verjaardagsfeestjes worden mensen soms
wel eens loslippig, zelfs zonder dat de
Hertog voorbij komt. Zo’n groepje van
zes mensen, ziet u het voor zich? Een
drankje, een hapje en op zoek naar gespreksonderwerpen. Kinderen vormen
dan vaak een dankbaar onderwerp. Zij
zijn soms zo lekker naïef en anderzijds
intelligent. Volkomen onverwachts reageert mijn jongste zusje met iets wat
haar vorige week is overkomen. ‘Ik
dacht er even niet goed over na,’ was de
reactie. Mijn jongste zwager, ik noem
zijn naam uiteraard niet, want je moet
bij de smid laten wat bij de smid hoort.
Nu is hij bouwvakker, maar ja, ik vond
het wel een leuke regel. ‘Ik kreeg twee
weken geleden een telefoontje van het
kantoor. Of ik even naar de nieuwe
woning wou, waar een deur klemde.
Mooi, makkelijk klusje en ook nog even
een gesprekje met de zoon des huizes, die
studeerde. Klus geregeld.’ De volgende
dag op het kantoor: ‘Ben je niet naar de
woning geweest? De eigenaresse belde
dat jullie er niet waren geweest.’ Eerst
ongeloof: ‘Natuurlijk, en ik heb nog met
de zoon gesproken.’ Vreemd, maar goed
het leek opgelost. Even bellen naar de
mevrouw: ‘Gesproken met mijn zoon?
Hij studeert? Dan kan niet, ik heb wel
een zoon en die was gisteren thuis.’
Maar weer overleg. Uiteindelijk kwam
de aap uit de mouw, mijn zwagertje
had het verkeerde huis bezocht en heel
toevallig was daar ook een probleem
met de deur. Heerlijk hè, dat anderen
ook van die domme dingen doen.
Jefanka
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Bêst genôch
De beste versie van jezelf. Ik kom het
steeds vaker tegen. Eerst op een poster,
later in een tijdschrift en onlangs hoorde ik het ook al op het werk. Het is het
nieuwe boek van Margriet Sitskoorn,
hoogleraar klinische neuropsychologie
aan de Universiteit van Tilburg. In het
boek vertelt ze hoe je ‘het volledige potentieel’ uit jezelf kunt halen. Met andere
woorden: hoe word je de beste versie van
jezelf? Gekke vraag, als je mij vraagt.
Want heel eerlijk: er is geen beste versie
van jezelf. Er zijn tig versies van jezelf
en allemaal zijn ze op dat moment het
beste. Ik kan met gemak tien versies van
mezelf opnoemen. Ik ben thuis bijvoorbeeld heel anders dan op mijn werk. En
dan heb ik tegenwoordig ook nog drie
versies van thuis. Allereerst is er thuisthuis bij m’n ouders. Thuis bij mezelf.

En tegenwoordig thuis in Drachten. En
overal ben ik iemand anders. Natuurlijk,
er is geen dag en nacht verschil, maar ik
ben bij m’n ouders anders dan thuis in
Drachten. Ben ik alleen dan kan ik doen
en laten wat ik wil. Ik laat ze vliegen als
het me uitkomt, pulk in m’n neus, loop
de hele dag in pyjama, drink sinas uit de
fles, eet chips als lunch en verstop me als
er aangebeld wordt. Dat durf ik in al die
andere thuissituaties niet. Kom je me op
m’n werk tegen dan krijg je weer een heel
andere versie van mezelf. Daar probeer ik
enige professionaliteit uit te stralen, met
een keurig bloesje en m’n haar in de kuif.
En al ben ik die ochtend nog zo retechagrijnig uit bed gestapt, op m’n werk heb
ik altijd een uitstekend humeur. Die pissige versie van mezelf laat ik lekker thuis.
En tref je me ‘s avonds in de kroeg, dan
ben ik wéér een heel andere versie van
mezelf. Het hangt er een beetje vanaf hoe
laat je me tegen het lijf loopt en hoeveel

biertjes ik op heb. Maar ik ben zeker niet
de persoon die je ‘s middags nog op het
werk trof. Gelukkig heb ik een gezellige
dronk, al zeg ik het zelf. Hoe meer bier,
hoe meer plezier. Wat ik dan helaas wel
heb, is een kwade slaap. Wanneer ik midden in de nacht wakker word gemaakt,
schijn ik nogal een kreng te zijn. Toen
me laatst om half twee ‘s nachts heel lief
werd gevraagd of ik alsjeblieft twee aspirientjes wilde halen beneden uit de keuken, heb ik volgens oorgetuigen als een
viswijf lopen schreeuwen: Jaaaahaaa! De
volgende dag was ik me van geen kwaad
bewust, maar toen me dit werd verteld,
schrok ik wel een beetje van die versie
van mezelf. Over beschamende versies
gesproken: ik hoef mezelf ook niet terug
te zien wanneer ik aan de zijkant van
het sportveld sta. Daar ontdek je weer
een heel andere versie van mij. Een fanatieke supporter, die maar slecht tegen
haar verlies kan. Terwijl ik mezelf nog

Jefanka Publiciteit
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen
Tel. 0511-447474
E-mail: jefanka@planet.nl

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

diezelfde avond met liefde laat verslaan
door twee pre-pubers met rummikub.
Zo’n softe versie ben ik dan ook wel weer.
Met andere woorden: wat is van al deze
versies dan de béste versie van mezelf?
Volgens mij is die er niet. Welke versie ik
ook ben, hij past bij de situatie. Ik houd
me in waar nodig en laat me gaan waar
mogelijk. Geen zweverig gedoe over het
inzetten van mijn ‘volledige potentieel’.
Doe maar gewoon gewoon, zoals we hier
in Friesland zeggen. Misschien ook een
aanrader voor alle anderen: word gewoon
de meest Friese versie van jezelf. Dat is
bêst genôch.
Nynke van der Zee

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

en mogelijkheden
Ulco is een kleinschalige praktijk voor
jongeren en ouders met zorgvragen rondom

VOOR EEN
BETROKKEN EN
HELDER
PERSPECTIEF

autisme, ADHD, ADD of gezinsproblemen.
De professionals van Ulco hebben jarenlange
ervaring en onderscheiden zich door samen
met de jongeren en zijn/haar leefomgeving
op zoek te gaan naar de kansen en

mogelijkheden die er zijn om zo het leven
optimaal in te richten.

We zijn er wanneer je ons
nodig hebt! Dat zeggen we niet alleen,
dat doen we ook. Samen zoeken we naar
een passende oplossing met de jongere zelf,
zijn of haar ouders en het onderwijs.
Ulco heeft locaties in Feanwâlden en Leeuwarden

ik
ja, hier kannaar toe!
24/7

www.ulcodeboer.nl

TUINMEUBELEN SALE!
Ideko Wonen heeft een uitgebreide collectie tuinmeubelen. Van teakhouten
zitbankjes tot wicker loungesets. Wij hebben veel keus en onze tuinmeubelen
zijn betaalbaar en van hoge kwaliteit. Welke tuinmeubelen maken jouw tuin
helemaal naar je zin? Wij verkopen ligstoelen, tuinbanken, loungesets,

Tuinbank Lian
180cm: € 259.150cm: € 229.120cm: € 189.-

tuintafels, stapelstoelen, parasollen, parasolvoeten, tuin trolleys en nog veel
meer! Zie jij jezelf al gezellig met vrienden in de tuin zitten op een mooie
loungeset of languit op je ligstoel in de zon? Kom snel een keertje langs en
verbaas je over onze unieke prijs kwaliteitsverhoudingen!

Tuinbank Bali
150cm: € 219.120cm: € 179.-

pracht collectie teakhouten tuinmeubelen!

Inklapbare tuinbank
100cm: € 79.-

draaimechanisme kado!

WESTERGEEST, SIMMERWEI 8
TELEFOON 0511-445493

WWW.IDEKOWONEN.NL

Tuinbank Lombok
150cm: € 199.120cm: € 169.-

Heel veel wicker & kunststof tuinmeubelen!

leuke bijzettafeltjes
€ 39.-

Bij aankoop van €500,- aan tuinmeubelen
en of potten, een luxe parasol met
Twin tuinbank € 289.-

Luxe buitenpotten met
hoge kortingen!!

Taupe of antraciet

Tuintafel 220x100 € 399.150x90 € 219.-

Alles is uit voorraad leverbaar!

GRATIS
KUSSEN!
Lichtgewicht tuinbankje wicker
bruin of grijs
120cm € 99.-

De meest verrassende woonwinkel van het noorden!

Ligbed € 139.-

W O O N W I N K E L
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Model Akke Marije Marinus:

“Fryslân is myn basis; it plak dêr’t ik altyd werom kom”
over de bitchy sfeer tussen de modellen, maar ik heb dat nog nooit gemerkt”, benadrukt ze. “Ik kom iedere
week weer nieuwe mensen tegen,
maar tot nu toe heb ik geen enkele
ongemakkelijke situatie gehad. Weet
je wat het is? Ik gun iemand anders
net zo veel succes als mezelf. Juist
door elkaar te helpen en te motiveren,
kun je succesvol zijn. In ieder geval,
dat is wat voor mij werkt.”
Gewoon Akke Marije

Sinds 2016 heeft ze de smaak te pakken. En niet alleen de smaak, maar
ook een eigen geur. In 2017 lanceert Akke Marije haar parfum It’s
Me. “Er zijn maar weinig modellen
die hun eigen geur hebben, dus het
is heel bijzonder”, vindt ze. “Je kunt

mijn geur krijgen in de Sting en de
Sake Store. Ik heb bewust gekozen
voor Sake Store, een Friese keten.
Hier wonen de mensen die me kennen en hopelijk ook mijn geur willen
leren kennen.”
Het is een uitstekend voorbeeld van
hoe Akke Marije over iedere stap in
haar loopbaan nadenkt en zelf initiatief neemt. “Ik ben mijn eigen merk,
dus wat ik doe moet ik goed doen.
Ik kan niet laveloos na een avondje
stappen naar huis waggelen. Dat kan
desastreus zijn voor m’n image. Het
klinkt wellicht eigenwijs, maar bij alles wat ik doe, denk ik na of het goed
is voor mij én mijn bedrijf.” Op de
foto gaan tijdens een dagje shoppen,
een handtekening zetten tijdens een

avondje stappen of een interviewverzoek voor een lokale krant; Akke
Marije doet het met alle plezier. Maar
toch zijn er ook verzoeken waar ze
bewust nee tegen zegt. “Wanneer ik
op alles ja zeg, blijf ik strikken doorknippen. Dan is er geen beginnen
meer aan.”
Eén club heeft ze echter nog steeds
niet afgezegd: haar voetbalclub. Alhoewel een gescheurde enkelband
haar de afgelopen maanden aan de
kant hield, wil ze haar voetbalteam
voor geen goud missen. “Ik kijk voorafgaand aan de wedstrijd wel altijd
wat er die week in mijn agenda staat
aan fotoshoots. Zijn er belangrijke
klussen, dan blijf ik liever in de dug
out zitten. Maar ik vind voetballen
met de meiden echt super. Even ge-

woon weer Akke Marije zijn, dat is
fantastisch.”
Echt thuiskomen

Het is exact de reden waarom ze regelmatig de reis maakt van Amsterdam naar Bornwird: even gewoon
zichzelf zijn. “Hier thuis op de boerderij kom ik tot rust. In Amsterdam
is het altijd druk. Het is zo’n hecti-

sche stad met allemaal prikkels, waar
je opgaat in de mensenmassa. Hier in
Bornwird zijn de mensen nog precies
zoals ik ze ken. Iedereen loopt hier
naar binnen, de auto’s staan niet op
slot en het tempo ligt een stuk lager.
Wanneer mijn leven helemaal op z’n
kop staat, is hier alles nog hetzelfde.
Heerlijk. Fryslân is myn basis, it plak
dêr’t ik altyd werom kom.”

Willem Waldpyk bringt Noardewyn
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

LEEUWARDEN – Merkwaardig hoe een toevallig gekozen naam voor je
Facebookpagina tot zo’n begrip uit kan groeien, zodat velen je alleen
maar kennen van je Facebooknaam. Willem de Vries, wie kent hem nog?
Willem Waldpyk, wie in de provincie Fryslân kent hem niet? Willem de
Vries, het lefgozertje die, zoals hij zelf zegt, goed gebekt is en ook over
de nodige flair beschikt, heeft Omrop Fryslân met het radio- en televisieprogramma Noardewyn Live een ander en zeer modern gezicht gegeven.
De mondiale muziekwereld komt samen in een Frysk programma.

Het ‘kindje’ van, misschien een iets te
groot woord voor Noardewyn Live wat
betreft Willem Waldpyk, maar hij is zonder meer de lijstduwer van het programma. Zijn kenmerkende gezicht spreekt
boekdelen en zijn enthousiasme is aanstekelijk. ‘Ik mag dan misschien met mijn
kale kop op televisie te zien zijn, de mannen van de techniek zijn dé drijvende
kracht achter het programma. Zonder
hen kan Noardewyn niet bestaan. Het
is een team van mensen vergeet dat niet,’
aldus Willem, die Quatrebras jaren geleden heeft verruild voor Leeuwarden. Een
stad die hem uitstekend bevalt en waar
hij nog redelijk in de anonimiteit zijn leven leidt. Een leven dat naast zijn gezin
uiteraard, in het teken staat van muziek
en sport.
Reboelje

Als programmamaker, oprichter van
Wâldrock, popjournalist en eigenaar van
Big Apple Management, is hij al ruim
dertig jaar een belangrijke speler binnen
de Friese popcultuur. ‘Ik ben min of meer
als vrijwilliger begonnen bij Wâldrock
en de lokale omroep S.L.O.T. in Tytsjerksteradiel. Vooral door mijn werkzaamheden bij Wâldrock en Apple Management kwam ik met veel mensen in

aanraking. Eén van de bands die we toen
onder onze hoede hadden was Reboelje.
We probeerden Reboelje ook in Hilversum te promoten. Vooral de VARA en
Henk Westbroek lieten hun oren wel
naar Reboelje hangen. Zo kochten we
Henk Westbroek om met boerenkool, bij
ús mem uit de tuin. Als Henk Westbroek
boerenkool kreeg, draaide hij iets van Reboelje. De dj’s mochten twee nummers
zelf uitzoeken. Maar hij vond Reboelje
ook gewoon goed.’
Black Sabath

‘Door deze contacten en mijn grote
mond kwam ik in Hilversum aan de bak.
Ik kan mij nog goed herinneren dat ik
vertelde dat ik ook popjournalist was en
merkte terloops op, dat als er iets was ze
me wel mochten bellen. Het duurde nog
geen twee weken en Henk Westbroek
belde, of ik de volgende week wat vrij had
in mijn agenda. Natuurlijk had ik niets
in de agenda, tenminste vast niet iets belangrijks. Of ik dan ook naar Engeland
kon voor de VARA voor een interview
met Black Sabath en Megadeth. Ik
schrok mij kapot, ik was maar een Friese
jongen, maar aarzelde niet. Ja, daar heb ik
wel tijd voor. Ik reageerde alsof het een
doornormale vraag was, maar inwendig

kookte ik van spanning en opwinding.
Even later besefte ik, dat mijn vader elk
moment kon overlijden. “Die kans moet
je altijd pakken, ik blijf er zolang wel”.
Hij heeft woord gehouden.’ Even wordt
ook de stoere Willem de Vries klein.
Sportverslaggever

Willem de Vries, de trouwe Omrop
Fryslân luisteraars zullen zich hem ongetwijfeld ook herinneren als sportverslaggever. Vooral het fierljeppen, maar ook
voetbal destijds met name Harkemase
Boys. ‘Ik heb alle in en outs bij De Boys
meegemaakt. Vanaf de derde klasse naar
de hoofdklasse, de mooie maar ook de
minder mooie momenten.’

sterke, maar ook gewaagde concept van
veel livemuziek. Al halverwege de jaren
negentig, zag hij het belang hiervan in.
Het leverde bedenker Willem de Vries
de Friese Popprijs en de Gouden Sadel
Award op. ‘De naam Willem Waldpyk is
zo’n tien jaar geleden bij toeval ontstaan.
Ik ging op Facebook en dan moet je een
naam hebben. De naam Willem de Vries
bestond reeds. Ik maakte er toen maar
Willem Waldpyk van, zonder het kapje
op de a. Ik zou dat nog wel even aanpassen. Dat Facebook zo groot zou worden,
heeft mij overrompeld. Het was een
kwestie van tijd, dat iedereen mij Willem
Waldpyk noemde.’

Waldpyk

Daadkracht

Tegenwoordig kennen we de karakteristieke kop en stem van Willem Waldpyk vooral van het programma Noardewyn, dat al sinds 2006 drijft op het

Ondanks de vele bezuinigingen en reorganisaties blijft De Vries vechten voor
zijn programma en weet hij Noardewyn
Live van de grond te krijgen. Een live-

uitzending op radio én televisie. De Vries
maakt indruk door de diversiteit aan
gasten in het programma. Zo koppelt hij
gerust Lorena McKenneth, the Dublinners en Peter Pan Speedrock aan Nederlandstalige artiesten als Lucas en Gea, of
de carnavalsvereniging van Sneek. ‘Dát
is de kracht van Noardewyn. Ik vind het
fantastisch dat iedereen wil komen en
het werkt ook echt.’ Door zijn jarenlange
ervaring binnen de popcultuur zijn de
lijntjes met de bekendere artiesten kort.
De naam Willem de Vries is nog altijd
een bekende in het landelijke popcircuit
en artiesten gaan graag op zijn uitnodigingen in. Maar het belangrijkste vindt
de programmamaker de ondersteuning
van de lokale popcultuur. Iedere week
biedt hij één of meerdere jonge artiesten
uit Friesland een podium en levert zo al
jaren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Friese popcultuur.
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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

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004
Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl

Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

De notaris voor ondernemend Friesland!

www.tankpostma.nl

Ga voor meer informatie naar www.notariskantoorbeks.nl of bel 0511-472212

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag en zaterdag

Elke maandag

Pecan Appeltaartje

€ 5.95

Fantasy Lemon Cake

€ 2.85

4 luxe broodjes

€ 4.25

6 Gesorteerde bolletjes

€ 1.95

4 broden
(wit, bruin of volkoren)

€ 6,95

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

Voor bedrijfsuitjes, familie feestjes,
vrijgezellen feestjes of andere gezellige groepsuitjes.
Kaatsen, beachvolleybal, boogschieten, kanovaren, e.d. en natuurlijk niet te vergeten de inwendige
mens voor na het actief bezig zijn.

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

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

JUNI 2018 | de Westereender | 7

Zilveren Maan een geheel met de natuur
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – Waar vroeger het prachtige vlindertje de zilveren maan
dartelde, is nu mini camping de Zilveren Maan gesitueerd. Herre en
Frederieka Boskma zwaaien er de scepter. Een camping fraai gelegen aan
de Swemmer en het is dan ook niet verwonderlijk, dat een aantal van de
gasten graag een hengeltje uitgooit.

De Zilveren Maan ligt in de Friese
Wouden aan de rand van de ecologische hoofdstructuur van de provincie
Fryslân en is door de vele prachtige
fiets- en wandelroutes een prachtig
startpunt om de regio in alle rust te
bewonderen. Om intens te genieten van het steeds wisselende beeld
dat per seconde lijkt te veranderen.
Prachtige vergezichten maken het
totaalplaatje idyllisch.
Maar waarom komen toeristen nu
naar onze regio? Wat trekt hen en
hoe tevreden zijn ze? De Westereender bracht een bezoekje aan een
drietal willekeurige gasten op deze
camping en stelde ze de vraag: wat
is de reden van uw bezoek aan deze
regio? Dat de antwoorden ook nu
verrassend waren, heeft eerdere ervaring op dit gebied ons reeds geleerd.
Herre, opvallend met zijn lange,
wapperende haren en Frederieka
begonnen twintig jaar geleden met
een kleine boerencamping aan de
rand van De Westereen. De animo
bleek vanaf het begin groot en 15
jaar geleden werd dan ook de overstap gemaakt van boerencamping
naar minicamping, hetgeen inhoud
dat er nu maximaal 25 plaatsen zijn.
Ook staan er twee trekkershutten,
ideaal voor een familiebezoekje aan
de regio.
Automatisch komt Boudewijn de
Groot even naar boven bij de opvallende, prachtige gele schoolbus van
toeristen uit het land van Maas en
Waal, uit Wamel om precies te zijn.
Maar wat zoeken kunstschilder Jantina Peperkamp en haar partner in
onze regio? ‘Het belangrijkste argument was een camping met viswater

en wat dat betreft is het een ideale
plaats. We waren hier nog nooit eerder geweest, maar we komen zeker
terug. Onze intentie was een week
op dit plekje te blijven staan, maar
dat kon helaas niet. Ondertussen
hebben we een goed beeld gekregen
van de regio en bovendien zijn wij
bijzonder ingenomen met de recreatiegids Regionaal Noordoost Fryslân. We hebben hier wifi, we kunnen
alles opzoeken, maar iets in de hand
hebben is natuurlijk veel leuker. We
hebben de gids gekregen toen we
ons hier kwamen melden, we zijn
niet van die mensen die naar een
VVV-kantoor gaan.
Onze eerste kennismaking hier is
bijzonder aangenaam, maar nu is
het natuurlijk ook prachtig weer.
Ik heb zelf een vrij drukke baan en
kan door het vissen mijn stress kwijt,
terwijl Jantina inspiratie opdoet. Wij
houden van de rust, de ruimte en de
prachtige vergezichten.’ Terwijl de
hond contact zoekt met de kinderen
op de camping, komt het gesprek uiteraard op de prachtige gele bus. Op
de voorkant staat met grote letters
“schoolbus”.
‘Deze bus heeft jarenlang dienst gedaan in Canada, voordat hij naar de
provincie Groningen ging en daar
werd ingezet als promotiewagen.
Toen ik hem kocht hoefde er aan de
buitenkant eigenlijk vrijwel niets te
gebeuren. We houden van simpelheid, daarom hebben we ook weinig aan de binnenkant veranderd.
Je moet goed kunnen slapen, dus er
moet een goed bed in, een koelkastje
en wat mogelijkheden om te koken,
dat is het zo’n beetje. Je mag het ge-

rust wat luxe kamperen noemen. We
houden van de gezelligheid op de
camping.’
De buurman zit lekker onderuit op
zijn stoel te genieten van de zon
en opvallend, ook de recreatiegids.
‘Het voelt iedere keer een beetje als
thuiskomen. We komen hier inmiddels al tien jaar. Ik ben zelf geboren
in Dokkum, maar mijn vrouw komt
oorspronkelijk uit Zwaagwesteinde.
Dat was de hoofdreden om hier te
komen, maar het bevalt ons hier uitstekend. Ik ben geen visser, maar wij
fietsen veel. Ik kan enorm genieten
van de wisselingen in de natuur. Ik
heb net zo’n zestig kilometer gefietst. Echt prachtig, je ziet het grote
verschil tussen de gebieden en als je
dan heerlijk over fietspaden met fluitenkruid rijdt, is dat echt genieten.’
De Drachtster zit op de praatstoel,
maar kiest zijn woorden zorgvuldig:
‘We gingen vroeger als jonge knaapjes met de brommer naar de veiling
in Veenklooster en ook Zwaagwesteinde. Ik moet eerlijk bekennen
dat we wel eens weggejaagd zijn. In
het begin waren we wat onopvallend aanwezig, maar toen we hier
vrienden kregen was het ijs gebroken en kon ik het hart van één van
de dochters van bakker De Groot
veroveren,’ aldus de oud-leraar aan
de technische school. ‘Ik ben nu tien
jaar uit het werk en we hebben een
aantal vaste plekjes waar we jaarlijks
enige weken doorbrengen, zoals in
Callantsoog, op Texel en hier in De
Westereen.’

vanuit de verte een Gronings accent
lijkt te hebben. Een Groninger op
het Friese platteland? Bij nader inzien blijkt het een Twentenaar uit
Hardenberg, die iets zegt tegen zijn
weinig spraakzame vismaat. ‘Dit is al
acht jaar ons vaste plekje. Ik ben een
visliefhebber en dit plekje, trouwens
de hele camping, is lekker rustig. Alles valt van je af, als je de camping
oprijdt. Het is nog geen twee uur
rijden, maar het is zo anders dit jaar.
Mijn vrouw is in de wintermaanden
overleden. Dat was een grote klap,
ik wou eerst niet meer. Had er helemaal geen zin meer in. Wat moest ik
hier alleen? Mijn zoon heeft het een
beetje doorgedrukt, in de trant van
“probeer het nog een keer pa, geef
het een kans, als je de caravan verkoopt, komt het nooit meer”.

Aan de achterkant van de Zilveren
Maan klinkt plotseling een stem, die

Toch bleef het moeilijk, maar achteraf ben ik blij dat ik het gedaan

heb. Je hebt hier wat opgebouwd. Ik
ben hier thuis, zo voelt het tenminste. Het is een prachtig gebied, de
mensen leven mee en zijn vriendelijk. Stugge Friezen, die volhardend
zijn in hun eigen taal? Als ik in het
dorp kom en mensen beseffen dat ik
de taal niet spreek, dan zijn ze snel
bereid om over te stappen op het
Nederlands. Dat geldt voor alle gasten hier, want veel mensen komen
hier jaarlijks, dat is toch een goed
teken? Ik wil nog wel een tip geven
aan de bevolking in deze regio: bekijk je regio eens met andere ogen,
dan geniet je nog meer van het wonen, werken en leven in dit prachtige
stukje Nederland.’
Mini camping De Zilveren Maan,
Herre en Frederieka Boskma, Boppewei 2, 9271 VH De Westereen,
Tel: 0511-442957 - 06-13430177.
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Schoonheids/
pedicuresalon

De Welle 4
Twijzelerheide
Tel. 0511-449773

Femmy

www.schoonheidssalonfemmy.nl

Van Tuijl Verhuur

Springkussens

Opblaasfiguren

Partyverhuur

Basis gezichtsbehandeling

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

www.taxipostma.nl

Mobiele badkamers

Tevens kunt u bij ons terecht voor:

Voor al uw ziekenvervoer

Het betrouwbare
adres
voor
Uw vloer
als nieuw,
snel
bellen
parket- laminaat- pvc- en kurkvloeren!
- 47
69
25!!!
Elke0511
week weer
leuke
aanbiedingen!

€ 37.50

in de regio Damwoude

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

●
●
●
●

Ziekenvervoer
Groepsvervoer
Horecavervoer
Schoolvervoer

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

w w w. m u l t i s t y l e . n l

Autoservice Jan Hoekstra
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

Winkelcentrum
De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

Gastouderbureau de Wâlden

Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

Elisabeth van der Meulen - Soepboer
E-mail: elisabeth.soepboer@kindvandaag.nl
Telefoon: 06-46776278

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

www.kindvandaag.nl

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

Wie vertrouw
jij het meest
kwetsbare toe?
www.verloskundigen-dokkum.nl

info@bestratingsbedrijfvisser.nl | www.bestratingsbedrijfvisser.nl
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Natuurlijke bron
Naar aanleiding van het artikel over leucistische vogels in onze regio,
kwamen meerdere meldingen binnen. Vooral merels met kleurafwijkingen worden regelmatig waargenomen. Theo Claassen uit Burgum zag er
één een dag in zijn tuin in Burgum West.

Ook schijnt er sprake te zijn van soorten als huismus en kauw, die lichte
veren hebben. Gekscherend worden
deze vogels ook wel eens “patatvogels”
genoemd, omdat men ze vaak ziet bij
restaurants en patatzaken.
Soms heb je van die momenten, zit
je onderuitgezakt voor de beeldbuis,
waar niks te beleven is. Ik loop dan
vaak even naar de boekenkast en pak
een natuurboek. Onlangs was dat een
bloemenboek, waarin mijn aandacht
werd getrokken door de simpele boterbloem, die ik dagelijks zie staan. Waar
ik op trap, waar de stengel met kop altijd wordt afgemaaid. Een kleine, gele
bloem, geeft zijn bloeiwijze aan. Ik ont-

dekte al snel dat er meerdere soorten
zijn en dat met een klein beetje studie,
ik een aantal zo zou herkennen. Plotseling schiet mij een oud verhaal door het
hoofd, waarin een boterbloem een belangrijke rol speelt. Het verhaal schijnt
ook nog op waarheid te berusten en
waarschijnlijk hebben oude venters uit
deze regio zich hier vroeger ook aan
bezondigd.
Het verhaal waarin de blaartrekkende
boterbloem een grote rol speelt. Volgens
overlevering gebruikten bedelaars deze
eenjarige plant uit de ranonkelfamilie
regelmatig, om meelijwekkende blaren
mee te maken, waardoor ze de kans om
iets te krijgen verhoogden. De bloem
werd gebruikt op zowel handen als ook
op het gezicht. De blaartrekkende boterbloem is een algemeen voorkomende, middelgrote plant op vochtige tot
zeer vochtige bodems. Andere namen
zijn jeukbloem of kankerbloem. De gele
bloemen hebben vijf kroonbladen. De
bloeitijd van de talrijke kleine bloemen
loopt van mei tot september. Terwijl

alle boterbloemen giftig zijn door de
aanwezigheid van de stof protoanemonine, geldt dit in het bijzonder voor de
blaartrekkende boterbloem: deze staat
bekend als de giftigste boterbloem en
heeft een gehalte van 2,5% aan protoanemonine. Wanneer de bladeren gekreukt, beschadigd of vermalen worden,
geven ze op de menselijke huid lelijke
zweren en blaren. De plant wordt in
Duitsland dan ook Gift-Hahnenfuss
genoemd.
In een eerdere aflevering heb ik het er
wel eens over gehad, of hier in onze
regio slangen voorkomen. Eigenlijk
nog een beetje een open vraag, hoewel
er toch een aantal meldingen kwamen
die duidelijk in deze richting wezen.
Daarom nogmaals, wie heeft er in deze
zomer in ons gebied slangen gezien?
Heeft u het ook gelezen, ongetwijfeld,
we kunnen er immers niet om heen. De
natuur krijgt een steeds prominenter
rol. Ik zou ook kunnen vragen, heeft u
al een wolf in onze regio gezien? Nee,
natuurlijk niet, maar wie weet wat de
toekomst ons nog brengt. Wolven! Het
vergassen en dus doden van ganzen is
ook nog actueel. Het gaat daarbij niet
alleen meer om de grauwe gans, maar
ook om de grote Canadese gans, die
enorm in opmars schijnt te zijn. Ik zag

Boterbloemen zijn weer overal te bewonderen (foto: Bettie Zijlstra).

deze vogels ooit voor het eerst in Zweden, destijds met Jo Scheepers. Als je
dan leest dat er steeds meer grote Canadese ganzen zijn, dan laat je dat even
bezinken en dan ontdek ik, dat ik ze de
laatste jaren ook regelmatig hier mag
bewonderen. Zelfs in onze regio, zoals
bij Oudwoude, Kollum en De Westereen.
Ondertussen is de huiszwaluw aan het
broeden, ik zou graag in dit jaar “het
jaar van de huiszwaluw”, broedgegevens
ontvangen van huiszwaluwen in De
Westereen.

Openluchttheater spektakel Rêdbâd

Facebook Natuur in De Westereen

Mijn intentie is om alles op het gebied
van natuur in De Westereen vast te leggen. Wat heeft een dorp als De Westereen op het gebied van onder andere
vogels, wilde bloemen, vlinders, libellen
en zoogdieren? Wat broedt hier, zijn er
geringde vogels? Ook zoek ik nog oude
gegevens. Alle meldingen zijn voor mij
van belang. Wanneer komen de vogels
en vlinders? Reacties en meldingen: Johannes van Kammen, Tsjerkestrjitte 38,
9271 AN De Westereen. 06-42952908
- 0511-447474. E-mail: jefanka@planet.
nl. Facebook: Natuur in De Westereen.

CADEAUVOORDEEL.NL

Opbrengst
collecte Longfonds 2018

BROEKSTERWÂLD - De nieuwe Teatertún Broeksterwâld wordt eind deze
maand geopend met Rêdbâd, het verhaal over het leven en de strijd van
de grootste Friese koning. Het verhaal is gebaseerd op een van de meest
bijzondere tijden in de Friese geschiedenis. Een tijd van verandering en
vernieuwing, van groei en welvaart, maar ook van grote spanningen tussen volkeren.

Het christendom dient zich aan en
legt nadrukkelijk een stempel op die
tijd. Teatertún Broeksterwâld brengt
nadrukkelijk de vroege middeleeuwen
op spectaculaire wijze tot leven. Het
publiek wordt meegenomen naar een
tijd vol mysterie, vreemde verschijnselen, oude gewoonten en veldslagen.
Een openluchtspel over de laatste heidense koning van Noordwest-Europa.
Het verhaal is dus niet alleen belangrijk voor (en in) de Friese geschiedenis, maar ook voor die van Europa.
Maar Rêdbâd gaat ook over liefde en
vriendschap, de dood zelf voorbij.
Rêdbâd zal het eerste theaterstuk zijn
dat opgevoerd wordt in de nieuwe
Teatertún te Broeksterwâld. Door de
omvang van deze theatertuin kan het
stuk groots opgezet worden. Tijdens
de voorstelling wordt gebruik ge-

maakt van onder andere boten, paarden, vuur, rook, muziek, acteurs en vele
figuranten. Rond 700 na Christus was
Rêdbâd één van de beroemdste Friese
koningen. Hij wordt in kronieken en
heiligenlevens genoemd als koning of
hertog van Friesland en staat bekend
als een heidense vorst, die het christendom vijandig gezind was. Rêdbâd
wordt gezien als een machtige heerser. Hij raakte herhaaldelijk in conflict
met het Frankische Rijk en moest genoegen nemen met een ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige
buur. Koning Rêdbâd streed voor de
vrijheid van de Friezen.
Rêdbâd, leven en strijd van de grootste Friese koning, een bewerking van
regisseuse Tiffany Boersma van der
Wal, die het script ook heeft geschreven. Gebaseerd op het boek van auteur

Willem Schoorstra: Rêdbâd, Kronyk
fan in kening. De regisseuse heeft in
aanloop naar het theaterstuk ook veel
contact gehad met de schrijver.
Tiffany, die inmiddels al veel ervaring heeft opgedaan: ‘Vanaf het eerste
moment dat ik de nieuwe kansen en
mogelijkheden zag van de Teatertún
Broeksterwâld, schoot het indrukwekkende verhaal van Rêdbâd door
mijn hoofd. Ik had het prachtige boek
van Willem Schoorstra gelezen. Dat
heeft mij diep geraakt. Om het om
te zetten tot een theaterstuk viel niet
mee. In het boek lopen vele prachtige
verhaallijnen, waarvan ik er helaas veel
moest laten vervallen. Je staat voor lastige dilemma’s, je wilt zoveel mogelijk
behouden, maar je moet uiteindelijk
toch een keuze maken.’
Het openluchtspel Rêdbâd maakt
duidelijk, dat de mens en zijn wereld
door de eeuwen heen onveranderlijk
zijn: economie, religie, imperialisme
en repressie bepalen voortdurend het
verloop van de gebeurtenissen. Dat
gegeven maakt het stuk bijzonder ac-

tueel, ook al speelt het zich af in de
vroege middeleeuwen. Tegelijkertijd
zijn die middeleeuwen prominent
aanwezig: het publiek zal zich al snel
in mysteriën ondergedompeld zien.
De uitvoeringen in het Fries zijn op
28, 29 en 30 juni en op 5, 6 en 7 juli.
Extra data: 13 en 14 juli. Rêdbâd begint om 20.30 uur en eindigt ca. 23.15.
De Teatertún Broeksterwâld is open
om 20.00 uur. Door een van de vele,
handige trucjes van de sterke ploeg
vrijwilligers zullen de bezoekers, max.
270 per avond, droog kunnen zitten.
Kaarten zijn te reserveren bij dorpshuis De Pipegael in Broeksterwoude
of via 06-54227316 ( Janko van Dijk).
(Eigen foto’s)

De Westereender
De Westereender verschijnt in
2018 op de volgende data:
11 juli, 12 september,
10 oktober, 14 november,
12 december

In de derde week van mei gingen
meer dan 30.000 collectanten op pad
voor het Longfonds. De opbrengst
van de collecte in De Westereen
bedroeg €1456,13. Hartelijk dank
voor uw bijdrage. Hiermee kan het
Longfonds de strijd tegen longziekten voortzetten. In Nederland zijn
ruim één miljoen mensen met een
longziekte. Ademen is voor hen niet
vanzelfsprekend. Het Longfonds
strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Met de opbrengst van de
collecte kan het Longfonds investeren in wetenschappelijk onderzoek,
bijvoorbeeld naar het voorkomen van
longziekten bij kinderen en reparatie
van kapotte longen.
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Ferlinge Stasjonsstrjitte 7
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel. 441818
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23, tel. 446021
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
anja.andries@hetnet.nl
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17, tel. 443180
• Esmée’s
Fashion
Store
• Anja, SnackbarDe Westereen
NOF
B.V., Taxi& Touringcarcentrale
• •DMA
• •A Fierljepcentrum
& H Elektro
Ljurkstrjitte
76,
tel.
227013
Salomon
Levystrjitte
1,
tel.
444488
FoarweiStasjonsstrjitte
235, Kollumerzwaag
Lange
Reed 18-20, tel.
Ferlinge
94
Suder
Stasjonsstrjitte
19,447371
tel. 441323
Esmees2015@hotmail.com
• Auto Bosma
tel.449900,
444000,info@adcad.nl
www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
tel.
www.AenH-elektro.nl
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Old Dutch,
Horeca- in
en Zalencentrum
Friesland Sportprijzen
• •Dozein,
Groothandel
• •Administratieen Acquisitiekantoor
www.bosmaautos.com
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
Noarder Stasjonsstrjitte en
52, tel. 442638
Yndustrywei
5, tel. 443220
slagerijbenodigdheden
Veenstra
& Visser
www.jachthavenkuikhorne.nl
• Baarsma Texo
www.old-dutch.com
•Suder
Glavecom,
grossier10a
in
verpakkingsmateriaal
Stasjonsstrjitte
• Jeeninga-Auto’s
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
• Poiesz Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
tel.
tel.
•447695
Boersma, aardappelen, groente en fruitNijverheidswei
Roazeloane7,
60,
tel.445045
468 000
Foarstrjitte
49,
tel.
443939
en Ljurkstrjitte
deskundig
in
glasen
•
Elzinga,
Evenementenhal
• Alma
Pannenleggersbedrijf
74, tel. 441424
info@jeeninga-autos.nl
•Ferlinge
Present
Promotion
schilderwerken
Stasjonsstrjitte
De
Reade
Klaver
12, tel.
06-29626728
•
Fotograﬁ
e Jaap
de Boer
• Faber
Bouwbedrijf 7
Tsjerkestrjitte
Tolwei
24, tel. 69,
444805
tel.
442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
De Gentiaan16,
23,tel.
tel. 06-29037447
446021
Foarstrjitte
tel. 447300
PrimeraJousma
www.glavecom.nl
• •Elzinga,
Schilderwerken
• Anja,
Snackbar
www.fotoJaapdeBoer.nl
anja.andries@hetnet.nl
Ljurkstrjitte
tel. 441818
446207
•Salomon
Geld
& Levystrjitte
Woning
Conradistrjitte
2,
tel.
1,Westereen
tel. 444488
• Hans
BrolsmaDe
verhuizingen
• Friesland51,
Sportprijzen
•www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Rabobank
Ferbiningspaad
4,
tel. 445511 - opslag
• Auto
Bosma
transporten
- pianovervoer
Yndustrywei 5, tel. 443220
Ferlinge
Stasjonsstrjitte1,
tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Bouwbedrijf
Foarwei
21, Kollumerzwaag
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 • Faber
• Glavecom
Verf- en Glasgroothandel
•De
Riemersma,
Slagerij
•tel.
Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
Gentiaan
23,
tel.
446021
444960,
www.bosmaautos.com
Tolwei 24,
tel.
444805
www.hansbrolsma.nl
Tsjerkestrjitte
2, tel. 441276
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma,
Texo
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
www.glavecom.nl
Rinse’s
Resto
Vis De
& Snacks
•Foarstrjitte
VanBrugchelencamp
der Heide,
bedrijf
1, tel. 448181
• Geld &
Woning
Westereen
• •Feenstra,
GroenRijk
46, tel.Technisch
441201
Ljurkstrjitte
Noarder
Stasjonsstrjitte
28,
tel. 443551
• De Bruin
Isolatie
Ferbiningspaad
4, 444659
tel. 445511
Boppewei
17, 45,
tel. tel.
443180
• Boersma,
aardappelen,
groente
en
Miesstrjitte
5, tel. 449537
www.geldenwoning.nl
Sake
Store
•fruit
Bakkerij:
Heslinga’s
Smulpaleis
• •Fierljepcentrum
De Westereen
• Coop supermarkt
• Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
Foarstrjitte
37, tel.tel.
442900
Skriesstrjitte
tel.441424
442233
Lange
Reed
18-20,
447371
Ljurkstrjitte
74,1,tel.
tel. 448860
Ferlinge S’he
Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
•www.fierljeppen.nl
Kapsalon
De Ljurkstrjitte
Hossebos,63,
Café-Restaurant
• •FotografieJaapdeBoer
• Dantuma,
Slagerij
• Van der
Heide
Technisch
Skoallestrjitte
1, tel.
447216 bedrijf
Foarstrjitte
21,tel.
tel.447300
444622
• Friesland
Sportprijzen
Foarstrjitte
69,
Noarder 5,
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
•Yndustrywei
Schoonheidssalon
Le Cygne
www.hossebos.nl
tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Bakkerij:
Heslinga’s
• Dijk
Optiekverhuizingen Noarder
Stasjonsstrjitte
65, tel. 449888
Jilderda,Bloemenboetiek
• Glavecom,
grossier
in Smulpaleis
• •Hans
Brolsma
Ljurkstrjitte
43a,
441705
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte
tel.tel.
443068
schildersvakbenodigdheden
transporten
-53,
pianovervoer
- opslag
www.dijkoptiek.nl
•
De
Hossebos,
Café-Restaurant
en deskundig
in glasen
Ferlinge Stasjonsstrjitte72
De Dorpsacker, Apotheek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
schilderwerken
tel.•445193
Badhúswei 1a, tel. 445050
www.hossebos.nl
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
• Jilderda, Bloemenboetiek
• DMA Bouwkundig Bureau
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
www.dma.frl
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
• Dozein, Groothandel in slagerijwww.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5, tel. 449537
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
benodigdheden en verpakkingsmateriaal
• Het Haarboetiekje,
Kapsalon
• CoopNijverheidswei
supermarkt7, tel. 445045
E. Kazemier
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
tel. 448860
Miedloane
8, tel. 06-30789111
• Elzinga,63,
Schilderwerken
• Van
der Heide, Technisch bedrijf
• DA Drogisterij
Fizel
• Kago-atm
Conradistrjitte
2, tel. 441818
Noarder
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
Ljurkstrjitte
61, tel. 445177
Dwarsreed
1, tel. 06-21854886
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Bakkerij:
Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma, Slagerij
www.kago-atm.nl
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
• De Hossebos, Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte 43, tel. 441705
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei 1a, tel. 445050

Bedrijf van de Maand:

Stienstra
Timmerwerken

kwaliteit
staat als
een huis!

• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
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• De Vesteynde,
Therapie- en trainingscentrum
Sportloane 10, tel. 447337
• Koster Installatiebedrijf
www.devesteynde.nl
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• Total Tankstation
en Carwash
Stienstra
Timmerwerken
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Treast
stienstratimmerwerken@home.nl
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
Talsma, Electro World
info@treast.nl
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
www.electroworldtalsma.nl
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Topfiets
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB
Noarder
Stasjonsstrjitte
21
Leeuwarden
058-2662385
tel.• 06-13318736
K. Venema Assurantiën / RegioBank
Total
Tankstation
Skoallestrjitte
30,en
tel.Carwash
447500
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
info@kvenemaassurantien.nl
K. Venema
Assurantiën / RegioBank
www.kvenemaassurantien.nl
Tsjerkestrjitte
58-60,
tel. 447500
• De Vesteynde,
Therapieen
info@kvenemaassurantien.nl
trainingscentrum
www.kvenemaassurantien.nl
Sportloane 10, tel. 447337
De Vesteynde,
www.devesteynde.nl
• Visser,en
Woninginrichting
Therapietrainingscentrum
Ferlinge10,
Stasjonsstrjitte
Sportloane
tel. 44733746, tel. 442121
• De Vries Everts Numan Accountants
www.devesteynde.nl
Adviesgroep
Visser,
Woninginrichting
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14,
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Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
www.DVEN.nl
tel. 442121
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
De•Vries
Everts Numan
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Accountants
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info@hwagenaar.nl
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•
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www.DVEN.nlen Haarden
Suder Stasjonsstrjitte
19, tel. 542149
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
info@wijmatwijzel.nl
De Strieblom 3
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
tel. 445823/06-13282490
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
info@hwagenaar.nl
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
Handelsonderneming de Wâlden
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Hout en Bouwmaterialen
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
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

Heeft u plannen voor het bouwen of verbouwen van een woning.
Bij Stienstra Timmerwerken krijgt u binnen uw bouw budget kwaliteit en maatwerk
als beloning. Vele tevreden klanten zijn u voor gegaan. Ons keurmerk kwaliteit
staat als een huis voor al onze klanten.

U zit geheid goed bij Stienstra Timmerwerken. Tot ziens!
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De jeugd staat centraal bij Masquerade Theater
Tekst/Foto’s: Joukje de Jong

Masquerade Theater is een toneelvereniging van de jeugd, voor de jeugd
en door de jeugd. Dit begon allemaal vijf jaar geleden. Vele iepenloftspullen passeerden de revue. Dit jaar is de jubileumvoorstelling Non-Aktief
aan de beurt. Wat maakt deze ploeg nou zo bijzonder? Femke Sangers en
Joan Schippers  vertellen over het aandeel van de jeugd bij Masquerade
Theater.

Femke Sangers is 20 jaar oud en komt
oorspronkelijk uit de De Westereen. Op
dit moment is haar functie binnen Masquerade Theater die van secretaresse, ook
zit ze in het jeugdbestuur en bij de band.
Joan Schippers is 15 jaar en woont in De
Westereen. Momenteel acteert ze, zit ze
in het jeugdbestuur en sinds kort heeft ze
de functie van regieassistente.
Hoe zijn jullie bij Masquerade Theater
terechtgekomen? Femke: “In eerste instantie dacht ik, ik wil iets met toneel.
Een vriendin van mij kende iemand bij
Masquerade. Toen heb ik een berichtje
gestuurd met dat ik zing en gitaar speel.
Bianca nam contact op en daaruit volgende een gesprek. Bij het stuk Kattekwea
ben ik er ingerold. Ik begon als speler,
maar merkte al gauw dat er meer achter

een productie schuil ging dan alleen acteren. Ik ging mee met interviews en het
volgende seizoen ben ik heel natuurlijk in
het bestuur gerold. Dit jaar doe ik weer
van alles. Zingen, muziek maken, spelen
en mijn functie achter de schermen. Eigenlijk ben ik al te oud om mee te spelen,
maar vanwege de jubileumvoorstelling en
reünievoorstelling kan het dit jaar nog
wel. Ik merk wel dat ik me steeds meer
focus op de taken achter de schermen.”
Joan: “In Harkema was ik eigenlijk altijd
al toneelspeelster. Daar woonde ik vroeger. Toen we gingen verhuizen kon ik
niet meer in Harkema spelen. Ik ben in
de buurt van mijn nieuwe woonplaats wat
gaan zoeken en kwam uit bij Masquerade
Theater. Dit leek me heel erg leuk. Toen
ben ik een keertje gaan kijken. Zo ben ik

bij Masquerade gekomen. Ik speelde eerst
alleen. Ik hielp wel eens met het decor en
ik heb een keer geholpen met maskers
maken. Dit jaar ben ik gevraagd voor het
bestuur en om regieassistente te worden.
Nu doe ik ook van alles. Het is vooral veel
ondersteunen en overnemen van Bianca
Wiersma, onze regisseuse.”

ideeën aan te dragen en zichzelf daarin
te ontplooien. Joan geeft aan het vooral
leuk te vinden om mensen te helpen en
verantwoordelijkheid te dragen. Die mogelijkheden zijn er volop bij Masquerade.
Joan: “In de loop van de jaren voelt niet
alsof je kennissen of vrienden bent, maar
een soort van familie.”

Femke vindt het leuke aan Masuerade
Theater dat de jongeren serieus genomen
worden. De jeugd krijgt de kans om zelf

Bij deze toneelvereniging krijgen jongeren de kans om hun talent te ontdekken
en veel te leren. Femke zegt daarover het
volgende: “Ik ben hier vooral een stuk
zekerder van mezelf geworden. Toen ik
hier kwam was ik nog flink aan het puberen. Ik vond het altijd erg moeilijk om
te bellen. Met mijn taak als secretaresse
gaat dat steeds beter. Ik durf nu de telefoon op te pakken. Ik maak wel eens
een foutje, maar ik heb ook geleerd dat
dat oké is.” Ook Joan heeft veel geleerd.
Joan: “Ik heb mezelf heel erg ontwikkeld. Ik was best een onzeker meisje. Ik
heb hier geleerd dat ik mezelf kan zijn.
Dat ik dingen kan doen die ik leuk vind
en die echt bij mij passen. Door Masquerade Theater heb ik mezelf weer een
beetje teruggevonden.”

Non-Aktief Masquerade Theater
KOLLUMERZWAAG – Voor het vijfde achtereenvolgende jaar brengt Masquerade Theater, jongerein toaniel uit Kollumerzwaag, een openluchtspel
op de planken. Dit jaar is de keuze gevallen op Non-Aktief, dat als basis
heeft het voormalig nonnenklooster De Olijfberg in Veenklooster.

Prachtig bijkomend aspect is dat NonAktief in juni en juli dit gratis toegankelijke stuk spelen op de Brink in
Veenklooster. Daarnaast wordt het bovendien ook nog opgevoerd op Schiermonnikoog en Gerkesklooster, waarmee
het nonnenklooster verbindingen onderhield.
Masquerade Theater is een jeugdtoneelploeg die met het motto: van jeugd,
voor jeugd en door jeugd, opgericht is
in 2013. Dit betekent dat zij alles, zo
veel mogelijk, zelf doen. Dit zowel voor
als achter de schermen. De jeugd die
het stuk speelt zit allemaal binnen de
leeftijdsgroep van 8 tot en met 18 jaar.
Misschien leuk om te weten: de jeugdigen komen uit allerlei verschillende
gemeenten: Dantumadiel, Dongeradiel,
Kollumerland en Achtkarspelen. Ook
het bestuur bestaat uit deze jeugdigen.
Samen spelen zij het stuk, begeleiden
de voorstelling met live muziek, maar
doen ook dingen als kap, grime, PR,

subsidieaanvragen etc. Omdat zij leren
omgaan met financiën en andere verantwoordelijkheden, leren zij ook de werkende maatschappij kennen. Zij zorgen
er samen voor dat er in juni een spetterende voorstelling op de planken staat
in Veenklooster.
Dit jaar spelen ze de voorstelling NonAktief. Deze bijzondere jubileumvoorstelling zal ten tonele gebracht worden
in het weekeind van 29 & 30 juni (1 juli
succes/ slechtweer optie) en 6 & 7 juli
(8 juli succes/ slechtweer optie) op de
Brink in Veenklooster. Ook spelen ze
14 juli een voorstelling op Schiermonnikoog en op 1 september in Gerkesklooster. Wat dit jaar extra bijzonder
maakt, is dat ze een gratis voorstelling
aanbieden aan iedereen. Er is dus geen
entreeprijs, maar na de voorstelling gaan
ze rond met de pong en kan men doneren wat men zelf wil.
Non-Aktief speelt in op de geschiedenis van Fryslân en haar kloosters. In

veel Friese dorpen stond vroeger een
klooster. Het stuk is gebaseerd op waargebeurde gegevens van het klooster in
Veenklooster. De feiten uit de geschiedenis worden gecombineerd met de humor en Masquerade magie.
“Mons Oliveta”, ook wel Olijfberg genoemd, is een gemend klooster. De
monniken en nonnen leven er samen.
Dit gaat lang niet altijd goed. Van hogere hand is besloten dat het klooster dicht
moet. De monniken bedenken daarom
allerlei plannen om het klooster te redden. Het idee van een “maagdenroof ”
komt ook voorbij. Wat houdt dit in en
hoe loopt dit af? Daar kom je achter
tijdens de voorstelling! Het belooft een
waar spektakel te worden waar nog lang
over gesproken zal worden. Het zal een
muzikaal feest worden met maar liefst
13 liedjes. Voornamelijk zelf geschreven,
maar ook een paar nummers compleet
anders dan verwacht.
De locatie is open om 19:00 uur en de
voorstelling gaat van start om 19:30 uur
op de Kleasterwei 6, Veenklooster.

Wat is er nou zo uniek aan Masquerade
Theater? Joan: “Bij andere ploegen heb
ik gemerkt dat het volgens script moet.
Hier is het eigenlijk een beetje op je bek
gaan en doorgaan. Zelf dingen proberen

en een oplossing vinden. Dat vind ik best
wel uniek.”
Volgens Femke is het vooral het één zijn.
“Ik weet niet hoe het bij andere toneelverenigingen voor jongeren gaat, maar ik
weet wel dat dit gevoel wat ik hier heb
heel uniek is. Dat je met zoveel mensen
toch zo hecht kunt zijn en dat de jeugd
zoveel zelf mag doen.” Er zijn talloze
mogelijkheden voor de jeugd om bij te
dragen aan Masquerade Theater. Acteren
of spelen is het meest vanzelfsprekend.
Femke en Joan vertellen dat er veel gedaan wordt aan zang. Hier zijn speciale
repetities voor. Je werkt aan je typetje en
aan je stem. Er zijn choreografieën bij de
nummers, dus ook dans komt aan bod.
Het hele pakket dus. Achter de schermen
is ook genoeg te doen. Het decor opbouwen, de techniek, licht, geluid en bestuur.
Alles gebeurt door de jeugd zelf. Met
hulp van ouders en Bianca Wiersma.
Femke: “Iedereen tussen de 8 en 18 jaar
is welkom. Er wordt altijd wel een mouw
aangepast zodat je erbij kunt. En je hoort
er ook direct bij. Je moet een hart ergens
voor hebben en serieus zijn. Je moet er
voor willen gaan.” Veel jongeren willen
wel iets doen met hun creativiteit, maar
vinden dit spannend. “Gewoon doen en
uit je comfort zone stappen. Dat is echt al
één ding”, volgens Joan.
Allebei zien ze een toekomst voor zich
binnen Masquerade. Joan: “Ik ga naar de
theateropleiding volgend jaar. Dan wil ik
de dingen die ik daar leer hier gebruiken.
Het lijkt mij een heel tof idee om Masquerade op een gegeven moment over te
nemen en dan alles te regelen. Het zal wel
veel werk en tijd kosten, dat zie ik ook wel
aan Bianca, maar dan hoop ik dat er nog
steeds zulke lieve mensen zijn die mij dan
ook willen helpen.” Femke geeft aan geen
idee te hebben hoelang ze actief blijft
binnen de ploeg. “Ik denk best nog wel
een hele tijd. Het is gewoon een hele fijne
ploeg en ik groei er nog steeds in. Ik leer
nog steeds dingen als bestuurslid.”

“Kleintje dorpsfeest De Westereen”
“De Flexibele Makelaar” Bedrijventoernooi én Bad Billy Blue Festival in De
Westereen. Zaterdag 30 juni wordt een drukke dag rondom multifunctionele
accommodatie De Hege Seis in De Westereen. Zowel de voetbalvereniging
Zwaagwesteinde als het activiteitencentrum ’t Badhûs hebben een groots
evenement gepland op deze dag.  

Inmiddels is het de tweede keer op rij dat
de beide organisaties hun evenement op
dezelfde dag organiseren. Van een toeval
is er in tegenstelling tot vorig jaar geen
sprake. Destijds hebben de organisaties
van beide evenementen elkaar opgezocht om mogelijk samen op te trekken
in de organisatie. Na afloop waren beide
partijen dermate tevreden over deze
constructie dat er dit jaar bewust voor is
gekozen om wederom dezelfde datum
vast te leggen. Voor ’t Badhûs zal het
de tweede editie betekenen van het Bad
Billy Blue Festival. Vanaf 14:00 uur is er
eerst tijd voor Kidsfun! waarbij er allerlei
leuke spellen voor kinderen worden georganiseerd. Zo zal er o.a. spijkerbroek
hangen, zaklopen en bierpull schuiven
zijn. Daarnaast is er een kidsmarkt, zijn
er springkussens en is er een heuse rodeostier. Voor de ouders is er weer een
mooi muziekprogramma samengesteld
in de genres country, bluegrass en rockabilly. De hele middag en avond (tot
circa 23:00 uur) zullen er optredens zijn

van My old suitcase, the Barnfinds, Bonifaciusband, Rivers en Downbeat Maestros. Het bedrijvenvoetbaltoernooi, sinds
de vorige editie De Flexibele Makelaar
Bedrijven voetbaltoernooi, gaat al langer
mee. Dit jaar wordt namelijk alweer de
9e editie bijgeschreven. In de afgelopen
jaren is het toernooi telkens een beetje
groter gegroeid, waardoor er dit jaar meer
dan 30 teams zullen strijden om de befaamde DEVEA wisselbokaal.
Het voetbalgebeuren vindt tussen 12:00
en 16:00 uur plaats. Daarna is er muziek
in de feesttent waarbij o.a. zanger Danny
Panadero en local hero Gaatze Bosma
een spetterend optreden zullen geven.
Daarnaast wordt er natuurlijk weer een
verloting georganiseerd met grootse prijzen. Beide evenementen zijn gratis toegankelijk. Gezien de verwachte drukte
wordt iedereen opgeroepen om op de
fiets te komen. Fietsen kunnen in de stalling op de daarvoor aangewezen plekken.
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www.doumaautoschade.nl

Hegekamp5
9287 MB Twijzelerheide
tel 0511 - 44 97 05
fax 0511 - 44 97 52
mobiel 06-20 61 41 56
info@doumaautoschade.nl

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

Schilderwerk
Wandafwerking
Beglazing
Zwagerbosch T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

Voorjaar bij
it Houtstek!

A.P.K. KEURINGSSTATION

• Zaden (kwekerskwaliteit)
• Potgrond
• Tuingereedschap
• ( Stek-) palen en gaas
• Tuinhout bv. Lariks Douglas
• Steigerhout
• Buitenverf en beits

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

Nu uit voorraad leverbaar:

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

Freeze

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

forze
FEST

@dvenonline

TUSKY•SCRUM•DOE MAAR NA

NIRVANA BY GREEN LIZZARD FEAT. RUDEBOY
Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

DVEN Accountants
Adviesgroep bestaat 75 jaar

JACK BOTTLENECK•THE SKETCHERS
HEAVY HOEMPA•DOWNBEAT MAESTROS
•THE CHARM THE FURY•

90’S FREESTYLE AFTERPARTY FEAT. MENTAL THEO
TOO MANY DJ’S•AND MORE...

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!

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

Sat

07

july

www.freezeforze.nl
‘IT SYLERSPLAK’ | DE WESTEREEN

A & H Elektro
De Reade Klaver 21
9271 LG De Westereen
T 0511- 441323
www.ahelektro.nl

Verkoop en
reparatie van witgoed

Voorweg 106a, 9298 JP Kollumerzwaag
Tel. 0511-441696 | admin@it-houtstek.nl
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Volksverhalen wonderdokter Joost Wiersma
JISTUM  - In het kader van CH 2018 staat Jistrum op zaterdag 23 juni in
het teken van wonderdokter Joost Wiersma (28-10-1844/10-12-1927).
De volksverhalen van en rondom de veearts en wonderdokter Wiersma,
komen tot leven tijdens een kunstzinnige, zelf in te delen wandeling.

Deze wandeling voert de bezoeker
door een uitgestrekt landschap en een
klein dorp, Jistrum. In dit dorp staat
een parel van middeleeuwse bouwkunst: de Sint-Petrus kerk. Under de
toer van deze kerk ligt een markante
Jistrummer voorouder begraven. Een
Jistrummer, die door velen op handen
gedragen werd, getuige ook de woorden op de grafsteen “van hunne vele
vrienden”.
Volgens de overlevering kon een
wonderdokter mensen beter maken.
Wiersma teelde geneeskrachtige kruiden. Joost Wiersma was door zijn
gaven populair in zijn woonplaats Jistrum, maar ook vanuit de regio wist
men hem te vinden en te raadplegen.
De wonderdokter laat zijn sporen nog
altijd na. In Jistrum is een straat naar
de dokter vernoemd en ook de plaatselijke fanfare draagt zijn naam.
Tijdens deze wandeling ervaart en beleeft de bezoeker het verhaal van deze
voorouder, de wonderdokter Joost
Wiersma. Wat deed de wonderdokter? Hoe heeft hij geleefd? Hoe werd
hij door het dorp ervaren? Wat maak-

te hem zo beroemd of berucht? Deze
geschiedenis wordt verteld door middel van schilderijen, muziek, verhalen
en gedichten. In de aanloop naar de
wandeltocht is het mogelijk om zelf
de volksverhalen op een artistieke ma-

nier vorm te geven door deelname aan
diverse workshops, in verschillende
kunstdisciplines. De bezoeker ziet en
maakt een bruisend Jistrum mee. Vele
podia in de openlucht en activiteiten
op straat maken het mogelijk om de
wonderdokter Joost Wiersma tot leven te laten komen. Lopend door
het centrum van Jistrum is van alles
te beleven, zoals een pop-up museum
over Joost Wiersma de Wûnderdokter, maar ook zijn er een zestal podia
waarop op kunstzinnige wijze de verhalen van de Wûnderdokter worden
vertolkt. Daarnaast zijn er diverse
kraampjes en kleine workshops over
“kruiden en wonderen”. Daar waar
volksverhalen zijn ontstaan, komen
ze tot leven. Daar waar legendes zijn
geboren, worden ze opnieuw beleefd.
De artistieke leiding van het evenement is in handen van actrice en
verhalenvertelster Hilly Harms. Ze
vertelt over de wonderdokter en geneeskrachtige kruiden. Ook zullen er
kraampjes zijn, er kan een workshop
over kruiden worden gevolgd en er is
straattheater met een wonderdokter.
Het evenement in het centrum van
Jistrum begint om 13.15 uur. Bezoekers betalen vijf euro entree, kinderen
tot en met zeventien jaar kunnen gratis meedoen. (www.wunderdokter.nl)

Medewerking wordt verleend door:
Fanfare Joost Wiersma, toneelvereniging De Snieskeppers, Tonevido, Dorpsbelang Jistrum, Protestantse Gemeente Jistrum, Hilly
Harms, Tet Rozendal, de plaatselijke bands Khakophonic en Funny
Joke en zanger Melle Leegstra uit
Jistrum zal met zijn neef Jelle Visser (beiden zang en gitaar) optreden.
Verdere WIEBE en vele anderen.
Toneelvereniging ‘De Snieskeppers’
is dé toneelvereniging van Jistrum en
omstreken. En zal diverse podia in
Jistrum bekleden met verhalen over

het leven van de Wûnderdokter Joost
Wiersma. Wie was hij en wat voor
praktijken voerde hij uit? Verschillende legendes en sagen in de teksten
van Bouke Oldenhof komen tot leven.
De fanfare die de naam draagt van
de Wûnderdokter uit Jistrum, fanfare
Joost Wiersma. Muziek door de straten van Jistrum zal letterlijk worden
verzorgd door deze fanfare en ook is er
door Harrie Janssen speciaal een werk
geschreven voor en over “Joost Wiersma”. Een feestelijkere toevoeging aan
het evenement kan niet meer missen.
Foto’s: Bettie Zijlstra

Electro World Talsma opent zorgwinkel

DE WESTEREEN  - Nadat op 7 april jl. Electro World Talsma in Dokkum, in
samenwerking met “Vegro Zorghulpmiddelen”, een zorgwinkel opende
in de bestaande winkel aan de Zuiderschans in Dokkum, volgde eind mei
ook de winkel aan de Tsjerkestrjitte in De Westereen.

Men kan nu, zowel in De Westereen

als Dokkum, bij Talsma terecht voor

scootmobielen, duwrolstoelen, rollators, rolstoelen, krukken, bloeddrukmeters, noem maar op. Jan Talsma:
‘Vegro is een landelijke winkelketen
in zorghulpmiddelen met 62 winkels verspreid over heel Nederland.
Wij leven in een vergrijzend gebied,
waarbij mensen ook nog eens langer
zelfstandig blijven wonen. De ouderen van tegenwoordig maken gelukkig
ook sneller de keus om gebruik te maken van hulpmiddelen, om het leven
makkelijker en aangenamer te kunnen
maken. Wij merken dat er steeds meer
behoefte is aan hulpmiddelen, die dit
kunnen vergemakkelijken. Bovendien
zijn wij voor mensen die moeilijk ter
been zijn, uitstekend bereikbaar. Desnoods halen we de klant van huis.’
In de winkel van Electro World in De
Westereen is een prima assortiment
van de mogelijkheden die de zaak nu
reeds biedt. ‘Ik zou, voordat wij de

zorgwinkel hebben toegevoegd, niet
hebben geweten waar ik heen moest
voor zorgmiddelen. Ik denk dat wij
niet alleen onze winkel versterken,
maar ook de regio een dienst bewijzen. We zullen er alles aan doen om
de mensen van dienst te zijn en uiteraard zal het assortiment op termijn
uitgebreid worden. De eerste reacties

zijn ontzettend positief, het zal waarschijnlijk even wennen zijn, maar als
De Westereen en regio het een keer
weet, dan ben ik van mening dat we
veel mensen blij kunnen maken,’ besluit Jan Talsma.
De zorgafdeling van Electro World Talsma
(Foto: Bettie Zijlstra)

Agrilog Bedrijfstrainingen bevordert Veilig werken!
Waar gewerkt wordt met logistieke transportwerktuigen is veiligheid van
groot belang. Het negeren van het bedrijfsreglement en ondeskundig gebruik van het werktuig leidt jaarlijks nog tot onnodige ongevallen, waarvan sommige zelfs dodelijk. 'Naast de nodige verplichte certificaten is ook
bewustwording van groot belang. Daarom besteed ik daar in de opleiding
veel aandacht aan,' aldus Dirk Nanne van Agrilog bedrijfstrainingen.

Nanne is sinds januari 2004 eigenaar en
directeur van Agrilog in Leeuwarden.
Een opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in theorie- en praktijktrainingen
voor de logistieke sector in de breedste
zin van het woord. Deze praktijktrainingen worden uitgevoerd voor bedrijven
en particulieren. De één- of meerdaagse
cursussen worden gegeven op het opleidingsinstituut van Agrilog gevestigd
op de Zwettestraat in Leeuwarden of
‘in Company’ door heel Nederland.
Agrilog biedt opleidingen en cursussen voor onder meer het bedienen van

Daarmee is het aanbod van Agrilog zeer
breed. Nanne: ‘Mijn achtergrond is agrarisch. Na mijn studie melkveehouderij
en landbouwtechniek, heb ik hef- en
hijstechniek gedaan, bovendien kom ik
van een landbouwbedrijf en is het werken met machines mij met de paplepel
ingegoten.
Ondernemen met passie, kennis en
ervaring

heftrucks, hoogwerkers, shovels en reachtrucks, maar biedt bijvoorbeeld ook
VCA-cursussen aan. Het betreft zowel
basiscursussen als herhalingscursussen.

De vrijheid die het ondernemerschap
met zich meebrengt, bevalt Nanne goed.
Er is veel vraag naar zijn service en de
ondernemer zegt niet vaak nee. ‘Ook al
run ik het bedrijf alleen, ik huur wanneer nodig ZZP’ers in, om aan de vraag
en behoefte van de klant te voldoen.
Dit zijn stuk voor stuk specialisten met
veel expertise. Daardoor kan Agrilog
zeer snel handelen; meestal kan ik aan

een aanvraag van een klant binnen een
week voldoen en de certificaten liggen vaak ook al binnen een week in de
bus. Ik denk met de klant mee en speel
in op hun specifieke behoeften. Bovendien hebben we hier veel verschillende
machines staan. We zijn wat dat betreft
van alle markten thuis, zowel wat betreft
materiaal als kennis en expertise.’ Nanne
haalt veel voldoening uit zijn werk. Hij
benadrukt: ‘Het is voor mij vaak ook heel
leerzaam. Soms kom je bij een klant met
een specialistische aanvraag, met bijzondere machines, dan is er echt sprake van
een wisselwerking. De klant leert van mij
en ik van hem.
Code 95

In het kader van de verplichte nascholing Beroepschauffeur is Agrilog aangesloten bij het CBR. Wij kunnen in

principe alle punten voor Code 95 voor
de beroepschauffeur regelen inclusief het
onderdeel rij-optimalisatie. De cursussen kunnen zowel in Company worden
gegeven als op ons Opleidingscentrum
in Leeuwarden. Momenteel is de kostprijs voor het totale pakket van 35 punten Code 95, € 495,00, dit is een prijs
die concurrerend is aangezien hier geen
extra kosten bij komen voor aan- en afmelden of voor studiemateriaal.
Waarom zou U voor Agrilog als opleider kiezen?

U kiest voor Agrilog als u een kwalitatief goede training wenst, door trainers
uit de beroepspraktijk en dit tegen een
relatief lage kostprijs. Ons motto is Learning by Doing, of beter gezegd in de
Praktijk moet je het leren!
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5 JAAR HOME-START NOORDOOST FRIESLAND

Getrainde vrijwilligers bieden steun in gezinnen.

Kleine moeite, geweldig gevoel!
Heb je vragen over de opvoeding? Heb je behoefte aan een luisterend
oor en vriendschappelijk contact? Betrokken vrijwilligers staan voor je
klaar! Samen activiteiten ondernemen wordt zo een stuk gezelliger!
Kom ons team versterken!
Vrijwilligers krijgen een goede basis training en begeleiding
gedurende het hele traject.
Belangstelling? Bel 06 35113852 / E.Spaanstra@humanitas.nl

www.home-start.nl

Home-Start is een programma van www.humanitas.nl

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
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

kinderwoud.nl
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Minder eenzaam door
activiteiten dagverzorging Elkander
“De dagen zijn lang als ik de hele dag thuis ben. Daarom is de dagverzorging een mooie afleiding. Als die er niet zou zijn, zou ik me eenzaam
voelen en het gevoel hebben dat ik overal buiten sta.”

Dat zegt mevrouw Huizenga en
dat is precies waar de dagverzorging
van Elkander voor is bedoeld. Dagverzorging is er voor mensen die te
maken hebben met een lichamelijke,
geestelijke en/of sociale beperking en
daardoor moeite hebben met het invullen van hun dag. Door een aantal
dagen per week naar de dagverzorging
te gaan kunnen ze thuis blijven wonen en wordt de eventuele partner of
mantelzorger ontlast.
Contact en gezelligheid

“De essentie van wat we hier doen is
contact”, zegt Evertje Sybesma, medewerker van de dagcentra van Elkander. “We organiseren activiteiten als
spelletjes, muziek, schilderen, bewegen, wandelen en soms een uitstapje.
Het is gezellig om samen bezig te
zijn en tegelijk is er onderling contact.
Mensen delen met elkaar wat hen
bezighoudt en voelen zich daardoor
minder eenzaam.”
We betrekken de cliënten ook bij

de dagelijkse dingen als afwassen en
de tafel dekken, vertelt medewerker
dagverzorging Henk Poortinga. Vaak
blijven ze dat dan ook thuis zelf doen.
Eigenlijk draait het er om de mensen
hier een mooie dag te bezorgen. Als
ze bij het afscheid zeggen dat ze het
leuk gehad hebben, dan is mijn dag
ook goed.”
Elkander heeft acht dagcentra in de
gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel.
Kijk voor meer informatie op de website: www.elkander.frl/dagverzorging
Mantelzorgers:
even tijd voor zichzelf

Ook voor mantelzorgers is de
zorg van de dagcentra waardevol.
Mevrouw Poortman, mantelzorger, bevestigt dit: “Dankzij het
dagcentrum heb ik even tijd voor
andere dingen.Het is heerlijk
even alleen te zijn.”

Gratis training voor vrijwillige Netwerkcoaches
Het Project Netwerkcoach is een coachingstraject wat zich richt op het vergroten en/of versterken van het sociale
netwerk. Een Netwerkcoach lost geen problemen op, maar vergroot wel de kansen
op het ontmoeten van nieuwe mensen of
het benutten van oude contacten. Het opnieuw ontdekken van contacten van vroeger, of het zichtbaar maken van aanwezige
contacten kleurt het leven en draagt bij
aan zingeving. Een Netwerkcoach is een

getrainde vrijwilliger die oog en oor heeft
voor iemands persoonlijke verhaal. Voordat iemand als Netwerkcoach aan de slag
gaat volgt men de training ‘Natuurlijk
een Netwerkcoach’. Vervolgens gaat een
Netwerkcoach stapsgewijs met iemand
op zoek naar veranderwensen en het
zichtbaar maken van krachtbronnen. Een
Netwerkcoach komt wekelijks of tweewekelijks langs. De duur en de frequentie
van het traject kunnen variëren, omdat

Koffie café De Kazerne voor een gezellig moment
DE WESTEREEN - Elke vrijdagochtend opent koffie café De
Kazerne aan de Mûnewei in De
Westereen, haar voormalige
brandweerdeuren voor een lekker bakje koffie en een gezellig
moment. Een plek om elkaar te
ontmoeten en een praatje te maken. Deze plek is ontstaan met
het idee om mensen weer met
elkaar te verbinden. Niet alleen
mensen uit De Westereen, maar
iedereen uit de regio is welkom.

Sjoukje Alma en Thea Bekkema
zijn de vrijwilligsters van dienst op
een zonnige vrijdagochtend. De
beide dames haasten zich om te
verklaren, dat ze het met een grote
groep doen en daarom een keer in
de twee weken “bardienst” hebben.
Ze zien een gestage groei, maar
beseffen ook dat deze groei in de
zomermaanden niet zal toenemen.
Toch zijn er altijd mensen die de
gezelligheid van samen een “bakje
doen” op prijs stellen. ‘Koffie café
De Kazerne is meer dan alleen koffiedrinken. Wij hechten veel waarde
aan een goede sfeer en gezelligheid,
waarin mensen zich thuis voelen.
Bovendien is er gelegenheid voor
een praatje. Mensen willen soms
hun verhaal kwijt. Het maakt voor
ons niets uit wat de achtergrond is,
alle gezindten en ook mensen die
niet naar de kerk gaan zijn welkom,’
aldus Sjoukje Alma.
Thea Bekkema: ‘Ik wou graag iets
doen voor een ander. Dit is vrijwilligerswerk waar ik volledig achtersta.
Het voelt goed, het voelt vertrouwd.
Enerzijds zijn we de gastvrouw die
mensen een bakje koffie aanbieden
voor een kleine prijs, maar anderzijds ben je ook gesprekpartner. Het
mooie is dat hier zowel mannen als
vrouwen komen, soms alleenstaandeze op iemands persoonlijke situatie en
naar vraag wordt afgestemd. Netwerkcoaches hebben onderling structureel
overleg in de vorm van werkoverleg en
intervisie. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Luistert u graag naar
verhalen, vindt u het leuk om mensen
te inspireren en samen te ontdekken
waar iemands kwaliteiten liggen? Neem
dan contact op met: Stichting Welzijn
Het Bolwerk (Dongeradeel en Dantumadeel). Hanny van der Meer. 063359296

Koffieochtend op vrijdag in De Kazerne (Foto: Bettie Zijlstra).

den maar ook vriendinnen of vrienden
en kleine groepjes. De sfeer is zodanig
dat dit allemaal kan.’
Eén van de vaste gasten, een Kollumer die de 75 inmiddels gepasseerd
is, mengt zich ook in het gesprek. ‘Ik
kom hier inmiddels iedere vrijdagochtend. Ik bezoek mijn zusters in de
regio en daarna neem ik hier nog een
bakje koffie. Het is hier altijd gezellig,
je voelt je welkom en er is een verbondenheid ontstaan. Het geeft een beetje
een familiegevoel met de warmte die
daarbij hoort. Ik ontmoet meestal een
aantal mensen, we hebben dan vaak
even een gesprekje. Soms wat serieus,
soms een grap, maar altijd voel je je
welkom. Het voelt zoals bij een broer
of zuster, je hoeft ze niet dagelijks te
zien, maar als je ze ziet is het goed.’
De woorden van deze man uit Kollum geven perfect weer wat de initiatiefnemers Klaas en Jellie Zwart voor
ogen staat. ‘Mooie woorden. We kunnen hier wel naar streven, maar als je
dan hoort dat je dit doel bereikt, doet
ons dat goed,’ aldus Thea Bekkema.
Het sociale aspect is belangrijk voor
iedereen, dat is duidelijk. In een tijd
dat de maatschappij steeds meer een
beroep doet op de mensen zelf, is het
mooi om te constateren dat er ook nog
aandacht van anderen is. Mensen die
een koffieochtend organiseren, waar
iedereen welkom is en waar de koffie,
thee en diverse lekkernijen zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Ook is er een kinderhoekje.
Stichting On Fire

Stichting On Fire, waarvan De Kazerne een onderdeel vormt, weet zich
geroepen om het levende geloof niet
alleen door woorden, maar ook door
daden te delen met de hele omgeving.
Vanuit de liefde van God voor ieder-

een zien wij uit naar en richten wij ons
op “Geloof, Hoop en Liefde”, dit zonder enig beletsel van dogma’s of leerstelsels. Dit betekent concreet: deel uit
van wat jezelf ontvangen hebt, verhelder en verlicht het dagelijks leven van
een ieder, zowel jong als oud. Dit gebeurt: open, gelijkwaardig, respectvol,
bezielend, betrokken, betrouwbaar en
vreugdevol.
Dit doen we door het organiseren van
individuele, groepsgewijze en dorpsgerichte activiteiten voor iedereen,
ongeacht de geloofs- en/of levensovertuiging. In de ontmoeting worden
zij bemoedigd, verrijkt en uitgedaagd
om betrokken te blijven in de omgeving. Dit realiseren wij door samen
te werken met gelijkgerichte/gezinde
groepen en organisaties. Door vernieuwende, aansprekende projecten
hopen we dat er open en respectvolle
relaties ontstaan tussen zowel jongeren als ouderen, dat ze sterker worden
en zich inzetten voor elkaars welzijn.
We stimuleren iedereen in hun talentontwikkeling en identiteitsvorming.
We helpen daar waar het kan bij
levens- en geloofsvragen (levensbeschouwing). Wij willen dat iedereen
zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de activiteiten, dus zonder
stigma’s of dogma’s van kerken of
bestaande instellingen; vrij en niet
ingesloten door bestaande structuren.
Een plek waar geborgenheid is en een
gevoel van veiligheid. Veiligheid betekent “je beschut voelen”. Een plek
waar je welkom bent en je je gedragen, veilig en geborgen voelt. Die plek
hebben wij voor jullie gecreëerd:
Stichting On Fire, Mûnewei 17, 9271
AV De Westereen, Kazerne@knid.nl
Stichtingonfire@knid.nl

Vrijwilliger Ans: ‘Ik loop met heel veel plezier een tijdje mee in een gezin’.
Home-Start NOF biedt gezinnen met jonge kinderen opvoedondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact. Deze hulp is laagdrempelig, gelijkwaardig en sluit aan bij de behoefte van ouders.  

‘Ik ben Ans en heb 2 volwassen kinderen. Sinds een jaar ben ik vrijwilliger
bij Home-Start. Twintig jaar geleden
waren mijn kinderen 1 en 3 jaar. Dit
was een leuke periode, maar niet altijd
even makkelijk. Ik was net verhuisd
en voelde me vaak alleen. Wat had ik
toen graag mijn zorgen willen delen
met iemand. Over dat waar ik van genoot, maar ook over wat ik lastig vond.
Zoals mijn peuterzoon, die toen heel
slecht luisterde. Nee, het was echt niet
altijd gezellig in huis! Toen ik over
Home-Start las heb ik me direct aangemeld. Graag wil ik een luisterend
oor bieden en een tijdje ‘meelopen’,
zodat ik van betekenis kan zijn voor
een gezin! Het geeft veel voldoening
ik leer er zelf ook veel van’
Vrijwilligers zijn ervaringsdeskundi-

gen. Zij zetten hun persoonlijke vaardigheden in en voelen zich betrokken
bij het wel en wee van hun gezin. Ze
luisteren en geven alleen advies als
erom gevraagd wordt en ondernemen
leuke dingen met het gezin. Vrijwilligers bieden hulp zonder voorwaarden en laten door voorbeeldgedrag
zien hoe het soms effectiever kan.
Home-Start speelt in op de kracht
van ouders, maar ook de kracht van
vrijwilligers. Zij groeien door alles wat
ze leren van de gezinnen en diverse
bijeenkomsten. Nieuwe vrijwilligers
volgen eerst een basistraining van 6
dagdelen en krijgen begeleiding tijdens het hele traject.
Ouders waarderen deze vorm van
hulp omdat het aansluit bij hun wensen. Ouders kunnen zichzelf zijn en

daardoor ontspannen als de vrijwilliger komt. Ze voelen zich niet gecontroleerd, maar wel gesteund: “Je kwam
op het juiste moment en dit was net
wat ik nodig had. Ik heb veel gehad
aan je luisterend oor en voelde me begrepen” Daar doen we het voor! Maar
ook voor de vrolijke gezichtjes van de
kinderen die je op staan te wachten
als je komt. Want als een moeder zich
goed voelt, heeft dat ook een positief
effect op omgang met de kinderen.
Dit is een programma van Humanitas. Bekijk ook de facebook pagina
van humanitasNOF voor de overige
programma’s.
Kom je ons team versterken? Bel of
mail voor meer informatie met de coördinator, 0635113852/E.Spaanstra@
humanitas.nl/www.home-start.nl
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Hoe veilig is
jouw huis?

Hoofdlocatie ‘de Vesteynde’
Sportlaan 10
9271 VN de Westereen
Hoofdlocatie ‘De Vesteynde’
Sportloane 10
9271 VN De Westereen

Locatie Buitenpost
Kuipersweg 74C
9285 SW Buitenpost

Locatie Harkema
Splitting 3
9281 KJ Harkema

Locatie Buitenpost

Uw therapiecentrum
Schepperstraat voor:
2a
9285 PK Buitenpost
Locatie Kollum
Redcord
Willemtherapie
Lodewijkstraat 47
9291 MZ Kollum

T : 0511 447337
E : info@devesteynde.nl

Meer info via:

www.devesteynde.nl

Zonder goede inbraakpreventie zijn inbrekers zo binnen! Maak je geen zorgen, Multimate
weet alles over veilig wonen. Wij zijn preventie adviseur Politie Keurmerk Veilig Wonen,
de zekerste garantie voor sloten, beveiliging en montage van solide kwaliteit. Veilig idee!

Wij zijn preventie adviseur
Politie Keurmerk Veilig Wonen

BINNENKORT IN DE WESTEREEN

CADEAUVOORDEEL.NL
- Gifts voor hem & Haar
- Cadeau Artikelen
- Gadgets
- Speelgoed & Spellen
- (Groot) buitenspeelgoed
- Diverse leuke woonaccessoires

OPENING MEDIO JULI!

HOU DEZE KRANT IN DE GATEN

Tsjerkestrjitte 3
de Westereen

www.cadeauvoordeel.nl
Leverancier van de grote merken!

TM

0511 447337

!Manuele therapie
!Podologie
!Sportfysiotherapie
!Fysiofitness
!Zwangerfit
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Achter TUIN! Een natuurlijke ader als bron
groot belang is. De prachtige vlinders
die binnenkort weer boven de vele
soorten bloemen en planten dartelen,
stelen onze harten. Veel mensen blijven verrukt staan als een dagpauwoog
of kleine vos de aandacht trekt. Een
grote categorie ziet daarentegen niet
de schoonheid van hommels, kevers
en vliegen.

Door: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN -  De elementen van zon, regen, wind, warmte en kou spelen met de tuin van Tuin! Ze spelen er niet alleen mee, ze vormen zelfs
de belangrijkste aspecten in het zeer natuurlijke achterland van Tuin! Wie
verder durft te kijken dan de voortuin van het schitterende tuincentrum
aan de rand van het dorp, ontdekt een wereld vol natuur. Een eldorado
waar bloemen, planten, bomen en heesters bijna vrij spel hebben,
hetgeen inhoudt dat er ook ruimte is voor dieren, zoals bijen en vlinders
maar ook vogels.

Jan Veenstra legt zijn passie ook in dit
gedeelte, zijn jeugdliefde kan hier alle
kanten op. De jongeman, die ooit bezig was met het in kaart brengen van
de planten in de gemeente Dantumadeel, gebruikt nu zijn jarenlange ervaring en kennis om een “kale” ruimte
tot ontplooiing te brengen. Prachtig
is, dat de vele mensen die dagelijks
Tuin! bezoeken, hier gewoon zomaar
mogen rondstruinen om te genieten
van wat de regionale natuur te bieden heeft. Het is een compleet andere
wereld, een wereld waarin de tijd lijkt
stil te staan. Een wereld waarin nog
ruimte is, ook voor een paardenbloem
in het gras.
Maar voordat we genieten van wat Jan
Veenstra en de natuur te bieden hebben, even een stapje terug in de tijd.
De tijd dat Jan Veenstra nog ergens in
zijn achterhoofd had om boswachter
te worden. Dat werd hem niet. Jan
Veenstra werkte in de zorg en besteedde veel vrije tijd aan zijn passie:
bloemen. Vooral het in kaart brengen

van de fora en fauna in de gemeente
Dantumadeel. Hij kwam onder andere tot 850 wilde bloemen en grassen.
Zijn liefde voor de natuur in zijn eigen
leefomgeving brandde in zijn hart en
voedde zijn geest. Eenmaal op de Boterweg ging Veenstra, logischerwijze,
zijn eigen tuinplanten kweken. Een
boeiend nevenaspect, met als gevolg
te veel plantjes. In een houten kratje
in de verkoop bij de weg. De kiem
voor het latere tuincentrum Tuin! was
gelegd. Van de Boterweg naar de Elzenlaan was een enorme stap vooruit,
waarbij zijn vrouw Jikke ook steeds
meer in beeld kwam. 18 jaar geleden
kwam de verhuizing naar de Boppewei, waar het harde werken en de durf
om te investeren uiteindelijk beloond
werden. Een tuincentrum, dat mensen
uit de drie noordelijke provincies naar
de regio lokt.
Ondertussen verstrijken de jaren,
maar gelukkig voor Jan Veenstra komen er nieuwe mogelijkheden en
hoeft hij niet altijd meer commerci-

eel te denken. Komt er tijd en ruimte
voor de eigen creativiteit, waarin niet
de verkoop, maar vooral ook de liefde
en passie voor de regionale flora en
fauna de hoofdmoot vormt. De grote
ruimte, beschikbaar achter het centrum wordt prachtig benut. De oude
fruitbomen, die tevens te koop zijn,

vormen een eldorado voor veel dieren,
zowel als ze in de bloesem staan, als
wanneer ze in de herfst vrucht dragen.
Bijen, hommels, muggen en vliegen,
door velen bestempelt als ongedierte,
krijgt de ruimte. De ruimte die in
de rest van de westerse wereld steeds
meer wordt ingeperkt. Het is momenteel wat betreft het dreigende uitsterven van bijen alarmfase 1. Steeds
meer mensen beseffen gelukkig, dat
we ruimte moeten creëren voor onze
natuur, die ook voor de mens van

‘Water speelt een belangrijke rol in de
natuur en onze tuin. We hebben een
lange, slingerend geul laten graven,
waarin kikkers en planten goed gedijen. Een water dat in open verbinding
staat met de sloten. Ik verwacht hier
minstens tien libellensoorten te kunnen waarnemen. Wat is dat toch een
prachtig gezicht, die libellen boven
het water,’ verklaart Veenstra, terwijl
hij even stil staat in de prachtige tuin,
waarin de scholekster roept, de zwartkop de aandacht op zich vestigt, maar
waar ook kool- en pimpelmees zich
naast de mus thuis voelen. Een jaar
lang inventariseren zou waarschijnlijk
honderden soorten opleveren, ja wellicht ook een muis, een wezel, een egel
of een ander dier. Op de achtergrond
de elzen en andere reguliere bomen
die in ons landschap horen, zoals een
vlinder op een bloem of een hommel
op de klaver.
‘Neem de tijd, onthaast,’ Veenstra zegt
het niet met zoveel woorden, maar de
ondertoon is duidelijk en dan heeft
hij het nog maar amper over de verschillende planten gehad. Het lijkt
een soort nostalgisch gevoel, waarnaar hij op zoek is en wat hij creëert.
De jongen die altijd buiten was in
het veld, daar waar de natuur op zijn
mooist is. ‘Natuurlijk is het niet allemaal vrije natuur. Wij planten bomen en struiken met bessen voor de
trekvogels, maar laten ook veel staan,
zoals de elzen. Ik zie het meer als een
begeleiding, waardoor we de variatie
houden. Het is toch schitterend en
tevens verwonderlijk, dat je plotseling
planten ziet die je nooit hebt geplant.
Een royaal cadeau van de vogels of de
wind. Zou toch mooi zijn als ik tweehonderd wilde soorten in mijn achtertuin zou zien.’
Gewoon, spontaan? Natuurlijk, deels
zeker. Anderzijds betekende het menselijk ingrijpen. Deze combinatie
zorgt ervoor dat er in ieder seizoen iets
te beleven is, met natuurlijk de nadruk

op het voor- en najaar. De tijd van
bloeien en zaden. Tussendoor passeren
we de fraaie collectie van vooral vogels
en hipt een klein konijntje snel in de
bramenstruiken. De wind speelt nog
steeds, de zon verwarmt en de zwarte
aarde wordt opgeworpen. Nieuw leven steekt de kop op, nieuw leven dat
ook in het hart van Jan Veenstra klopt.
Outdoor en indoor Tuin! zorgt voor
de mogelijkheden om natuur te creëren, maar vooral om natuur de ruimte
te geven tot een klimaat waarin natuur
de natuur kan zijn.
‘Jammer toch, bijzonder spijtig en zakelijk niet meer verantwoord vind ik
het, dat we in de gemeente Dantumadiel niet op zondag open mogen zijn.
Voor een bedrijf als dat van ons heeft
dat ook grote financiële gevolgen. We
kunnen er in deze maatschappij niet
meer omheen. De concurrentie rondom ons open. Ik kan mij echt voorstellen, dat er mensen zijn die niet op
zondag naar de winkel willen, maar we
kunnen andersdenkenden dit niet verbieden. Wij ervaren het als een economische misslag en bovendien zouden
mensen op zondag ook nog kunnen
genieten van al onze facetten. Het is
gewoon, gratis te bezoeken,’ besluit
Jan Veenstra, terwijl hij in gedachten
alweer bezig is om zijn nieuwe grote,
maar ook prachtige droom, voor iedereen open te stellen. Betrokkenheid
met de natuur, die door zijn aderen
stroomt als water in een beek.
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Nieuwe berging met
nieuwe bestrating maakt
het plaatje
compleet

“PURE
VREUGDE”
IN HET
PAVILJOEN
15 JUNI
T/M
1 5 AU G U S T U S
2018

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

HELMA VAN KLEINWEE
exposeert met gehaakte kunstbeelden.
Eenmalig te zien in Vijversburg:

Grootste Gehaakte
Deken van de Wereld
14 EN 15 JULI
Zie voor openingstijden www.vijversburg.nl
Vijversburg, Swarteweisein 2, Tytsjerk/Leeuwarden

N AT U U R E N CU LT U U R PA R K
Van Harinxmaloane 78, 9271 AH De Westereen
telefoon (0511) 441 380
mobiel 06 22 050 359 / 06 23 008 862
info@bestratingsbedrijfboorsmavandersluis.nl

houtbouwdevries.nl

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

Vijversburg_adv_ Friesland Post_90x130.indd 1

30-05-18 18:3

JUNI 2018 | de Westereender | 19

AGENDA

JUNI
DONDERDAG 14 JUNI - BUITENPOST – Avondwandeling. Start
19.00 uur start. Afsluiten met zelf geplukte kruidenthee. Kosten € 6,50 (€
2,50 met Museumkaart) Botanische
Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
BUITENPOST – Fierljeppen 3e
klasse. Aanvang 19.00 uur.
ZATERDAG 16 JUNI- BURGUM Swingnacht, muziekevenement.
DINSDAG 19 JUNI- BURGUM –
Fierljeppen 2e klasse. Aanvang 19.00.
WOENSDAG 20 JUNI- BURGUM –
Fierljeppen 1e klasse. Aanvang 19.00
uur. 1e klasse.
21 JUNI t/m 24 JUNI- RINSUMAGEAST – Dorpsfeest op het terrein
aan de Tjaerdawei.
DONDERDAG 21 JUNI - BUITENPOST - B-rapsodie. Een muziekstuk
gemaakt van bijengeluiden, afkomstig
uit ‘slimme’ hommelkasten op scholen
in de Eems-Dollard regio. Met deze
kasten doen kinderen zelf onderzoek
naar de optimale leefomstandigheden
voor bijen én worden dus bijengeluiden verzameld. Samen met twee muziekopleidingen componeren de scholieren de Bumblebee Rapsodie. vanaf
20.00 uur in de tuinen. Botanische
Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
VRIJDAG 22 JUNI- BURGUM –
Fierljeppen 3e klasse. Aanvang 19.00
uur.
ZATERDAG 23 JUNI- JISTRUM – It
paad fan de Wûnderdokter, Under de
Toer CH 2018.
ZONDAG 24 JUNI- BUITENPOST
- Brunch en Klassieke muziek. 11.30
uur brunch. Aansluitend speelt klassiek ensemble Rodion Trio met het
thema: ‘Muziek als medicijn’ vanaf
13.30 uur in de Geneeskruidentuin,
bij slecht weer binnen. Kaarten 12,50
incl. entree (museumkaart of abonnementhouders € 10,00). Duur 60
minuten. Brunch is los te boeken. Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
NOARDBURGUM - Baptisten
Gemeente Noordbergum Pleinkerk.
10.00 uur Ds. Joke Verboom-Schotanus m.m.v. Alpha Praise.
DONDERDAG 28 JUNI- BROEKSTERWÂLD – Redbad, libben en
striid fan de grutste Fryske kening
yn Teatertún Broeksterwâld. Oanfang 20.30 oere. Tún iepen 20.00 oere.
Kaarten reserfjerje by De Pipegael of
fia 06-54227316 ( Janko van Dijk).
VRIJDAG 29 JUNI- BROEKSTERWÂLD – Redbad, libben en striid
fan de grutste Fryske kening yn Teatertún Broeksterwâld. Oanfang 20.30
oere. Tún iepen 20.00 oere. Kaarten
reserfjerje by De Pipegael of fia 0654227316 ( Janko van Dijk).
VEENKLOOSTER - Masquerade
Theater jongerein toaniel uit Kollumerzwaag speelt Non-Aktief, op de
Brink. Toegang gratis. De locatie is
open om 19:00 uur en de voorstelling
gaat van start om 19:30 uur. Kleasterwei 6.
VRIJDAG 30 JUNI- VEENKLOOSTER - Masquerade Theater jongerein toaniel uit Kollumerzwaag speelt
Non-Aktief, op de Brink. Toegang
gratis. De locatie is open om 19:00
uur en de voorstelling gaat van start
om 19:30 uur. Kleasterwei 6.
DE WESTEREEN - palingroken
bij camping de Zilveren maan.
DE WESTEREEN – Bad Billy Blue
Festival in het Badhûs. Info www.badhus.nl
BROEKSTERWÂLD – Redbad,

libben en striid fan de grutste Fryske
kening yn Teatertún Broeksterwâld.
Oanfang 20.30 oere. Tún iepen 20.00
oere. Kaarten reserfjerje by De Pipegael of fia 06-54227316 ( Janko van
Dijk).
FEANWÂLDEN - Wandeltocht
Wetterwâlden II. 10/25 km. De
Schierstins, Haadstrjitte 1. info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl
BUITENPOST - Workshop Kruid
en Fruit. Zelf gezonde dranken maken met kruiden en fruit uit eigen
tuin. 10.30-15.30 uur incl. rondleiding door de tuinen, proeverij van de
gemaakte dranken en een boekje met
informatie en recepten, prijs € 22,50.
Workshop Sint Jansolie en Calendulazalf maken 13.30-16.30 uur. € 22,50
incl. rondleiding, materialen, kruidenthee en natuurlijk de gemaakte
producten. Opgave via info@dekruidhof.nl Botanische Tuin De Kruidhof,
Schoolstraat 29b.
VRIJDAG 30 JUNI EN ZATERDAG 01
JULI - FEANWÂLDSTERWAL 10 editie Lodenhelrun. Start en finish:
Dûke Lûk.
DONDERDAG 5 JULI- BROEKSTERWÂLD – Redbad, libben en striid fan
de grutste Fryske kening yn Teatertún Broeksterwâld. Oanfang 20.30
oere. Tún iepen 20.00 oere. Kaarten
reserfjerje by De Pipegael of fia 0654227316 ( Janko van Dijk).
VRIJDAG 6 JULI- BROEKSTERWÂLD – Redbad, libben en striid
fan de grutste Fryske kening yn Teatertún Broeksterwâld. Oanfang 20.30
oere. Tún iepen 20.00 oere. Kaarten
reserfjerje by De Pipegael of fia 0654227316 ( Janko van Dijk).
VEENKLOOSTER - Masquerade
Theater jongerein toaniel uit Kollumerzwaag speelt Non-Aktief, op de
Brink. Toegang gratis. De locatie is
open om 19:00 uur en de voorstelling
gaat van start om 19:30 uur. Kleasterwei 6.
ZATERDAG 7 JULI- DE WESTEREEN - iepen Westereender keatspartij
bij camping De Zilveren Maan
DE WESTEREEN – FreezeForceBeachFest aan de Lange Reed.
DAMWÂLD – 10 jarig jubileum
De Sûkerei, i.s.m. Botniahiem, De
Klyster en Lyts Botniahiem. Openluchtmuseum De Sûkerei. 10.0017.00 uur. Trekwei 8a. 0511-420936
E-mail: info@desukerei.nl www.desukerei.nl
HARKEMA – Harmonicafestijn.
Openluchtmuseum / Themapark De
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet.
DE WESTEREEN – Ophalen oud
papier t.b.v. Protestantse Gemeente De Westereen. Vanaf 08.00 uur.
Graag gebundeld.
BROEKSTERWÂLD – Redbad,
libben en striid fan de grutste Fryske
kening yn Teatertún Broeksterwâld.
Oanfang 20.30 oere. Tún iepen 20.00
oere. Kaarten reserfjerje by De Pipegael of fia 06-54227316 ( Janko van

Dijk).
VEENKLOOSTER - Masquerade
Theater jongerein toaniel uit Kollumerzwaag speelt Non-Aktief, op de
Brink. Toegang gratis. De locatie is
open om 19:00 uur en de voorstelling
gaat van start om 19:30 uur. Kleasterwei 6.
IEDERE MAANDAG- FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30 uur; Bibliotheek De Boekehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gratis
kopje koffie. Kom gerust eens langs,
UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG- DE WESTEREEN - Iedere dinsdag kun je tussen
9.30 uur en 12.00 uur binnenlopen
bij het Badhûs aan de Sportloane 2B
in De Westereen. Iedereen die graag
andere mensen wil ontmoeten, is van
harte welkom. De Buurtkamer is een
initiatief van Stichting Welzijn het
Bolwerk en Stichting AanZet. Sportloane 2B in De Westereen. Informatie: www.debuurtkamer.com, mail via
info@debuurtkamer.com of neem
contact op via Stichting Welzijn het
Bolwerk: 0519-29 22 23.
MAANDELIJKS - DAMWÂLD – Elke
1e en 3e dinsdag van de maand van
10.00-12.00 brei- en haakcafé in de
Foyer van de Krúswei.
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 vlooienmarkt,
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. Mûnewei 17.
MAANDELIJKS - DAMWÂLD – Elke
1e en 3e dinsdag van de maand van
10.00-12.00 brei- en haakcafé in de
Foyer van de Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkcafé in de Doopsgezinde kerk De Westereen, op de laatste donderdagmiddag van de maand van14.00-16.00
uur. Voorstraat 44. Info: 06-22052806
MUSEA/EXPOSITIES - BUITENPOST - t/m 6 juli. Gemeentehuis
Achtkarspelen. Schilderijen en aquarellen van beeldend kunstenaar Rein
Halbersma (Kollum). Thema: tusken
Waad en Wâlden Stationsstraat 18,
9285NH Buitenpost. Open: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en
13.00-16.30 uur. Informatie over
Rein Halbersma: www.reinhalbersma.
nl Organisatie: Stichting Keunstkrite Twizel. info@keunstkrite.nl
BUITENPOST – t/m 27 oktober. 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

Frysk sprekwurd
Men moat net alles sizze wat men
wit, mar wol alles witte wat men seit.
Men moet niet alles zeggen wat men weet,
maar wel alles weten wat men zegt.

- 17:00 uur. Zondag: 12:00 - 17:00
uur. Schoolstraat 29c | 9285 NE Buitenpost | Tel: 0511 54 40 40.
BURDAARD – Ruud Wiersmahûs.
Open: Zomerseizoen (t/m 30 september), dinsdag t/m vrijdag: 10.00
– 11.30 uur & 13.00 – 17.00 uur zaterdag en zondag: 13.00 – 17.00 uur
groepen. Het museum is tijdens de
openingstijden niet altijd bemand. Als
er niemand aanwezig is, kunt u via
de intercom of uw mobiele telefoon
de dienstdoende rondleider opbellen. Winterseizoen (1 oktober t/m
31 maart). Alleen op afspraak: Lolly
Kingma – (0519) 33 25 75. Entree:
Volwassenen: € 3,50 Kinderen 5 t/m
12 jaar: € 1,00 Kinderen t/m 4 jaar:
Gratis.
BURGUM- Vaste exposities; Bulthuis, Minsken, Geologie en Archeologie. Streekmuseum-Volkssterrenwacht, Menno van Coehoornweg 9.
Open: dinsdag t/m zondag 13:0017:00 uur, vrijdagavond van 19:0022:00 uur. Entree: kinderen t/m 3 jaar
gratis, van 4 t/m 12 jaar € 2,50, vanaf
13 jaar € 4,00.
BURGUM - De schepping als pure
kunst door kunstenaar Jan Kooistra.
Tot en met 28 oktober. In het Observeum (Streekmuseum-Volkssterrenwacht). Entree: kinderen tot 6 jaar
gratis; 6 tot 16 jaar 3,00; volwassenen
4,50. Openingstijden: www.observeum.nl
BURGUM – Nieuwe expositie “De
lente in aantocht”. VAKwerk Burgum. Tsjibbe Geartsstrjitte 3 (schuin
tegenover de Hema). Deelnemers:
DUZZZ, beeldhouwen; Gerda Douma, schilderijen in olieverf; Hans v.d.
Lei, fotografie; Hanneke Luit, fotografie; Jennie Monen, aquarellen; Jetty
Boterhoek, schilderijen in acryl- en
olieverf; Joke Ket, schilderijen mixed
media in olieverf; Leo Maarleveld, keramiek; May Hobma, beschilderde eieren; Pieter Baarsma, ontwerper; Roland Meijer, keramiek; Wopke Schat,
houten meubels. Openingstijden:
Woensdag 13.00-17.00 uur; Vrijdag
13.00-20.00 uur; Zaterdag 11.0017.00 uur; 1e zondag van de maand
van 14.00-17.00 uur.
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@desukerei.nl www.desukerei.nl
DAMWÂLD - t/m december. Galerie Jan Reinder Adema. Diverse exposities van bekende nationale en Friese
kunstenaars met o.a. Marte Röling,
Sam Dekker en Pieter Pander. www.
janreinderadema.nl Expositie Pieter
Pander. Deze expositie is nog te bezichtigen in vrijdag 13 en 20 april en
de zaterdagen 14 en 21 april. Open
13:30 – 17:00 uur (en op afspraak).
Haadwei 43. 0511 – 424696. www.
janreinderadema.nl
info@janreinderadema.nlDAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra open op afspraak
of op avontuur. Eigen werk. 0511421251 Haadwei 25.
DRACHTEN - Overzichtstentoonstelling “Beeldende kracht van
Karton” van kunstenaar Jan Reinder
Adema uit Damwâld t/m 9 juli in
Museum Dr8888. FEANWÂLDEN
– T/m zondag 24 juni. Expositie Doet
Boersma: olieverfschilderijen. Zomerexpositie Raponsje, een sprookje in
textiel Buiten vanaf 1 mei; buiten en
binnen en vanaf de toren: za. 30 juni

t/m zo. 9 sept.
Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkasteel’. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei
griffel en laai’ (‘Met griffel en lei’).
Openluchtmuseum/Themapark De
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 31
oktober. Dinsdag t/m zaterdag: 10.0017.00; zondag 13.00-17.00.
HEGEBEINTUM – Een klim
waard. Welkom aan de voet van de
hoogste terp van Nederland .April
t/m oktober 10.00-17.00 uur. Zon
en feestdagen 12.00-17.00 uur. November t/m maart 13.00-17.00 uur.
Entree: volw. € 3,50; kind t/m 12 jaar
gratis.
KOLLUM - Stichting KAT. Leden
van het Kunstenaarscollectief Kunst
en Ambacht Ten Boer (Schilderijen
en beelden) in gezondheidscentrum
VoorZorg. T/m 18 augustus. Maandag-vrijdag 08.00-17.00 uur, laatste
zaterdag van de maand 10.00-16.00
uur.
KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie
Louise de Winter, Papergirls en figuratieve schilderijen en Max de Winter
suggestief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. Alleen open op afspraak.
0511-450752.
RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.
Entree € 3,00. Klaarkampsterwei 6.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swarteweisein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427,
www.vijversburg.nl, Facebook.com/
parkvijversburg.
VEENKLOOSTER - Ritselende
bladeren en Gouden licht in Galerie Noordvleugel. Zeven kunstenaars
presenteren zich. De kunstenaars zijn:
Paul Christiaan Bos, Gabriel Gressie,
Ahmad Haraji, Annita Hoekstra, Romee Kanis, Patrick van der Linde en
Brita Seifert.
WIERUM - “Freerk Kamma, de witte Papoea terug in Wierum”. LF 2018.
In de Museumkerk. Open vanaf 2 juni
in elk geval open op zaterdag en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur.
Wijzigingen voorbehouden. Controleer
altijd even of er nog veranderingen in het
programma zijn.

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
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)

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Vernieuwde website:

www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa
* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* 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

TAXI NOF
SPECIALIST IN SCHIPHOL VERVOER
VANUIT HEEL FRIESLAND

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

SCHERPE PRIJZEN
EN GOEDE SERVICE

www.dekahoutbouw.nl

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

Goede zorg begint
met oprechte aandacht.
‘Daar geloof ik in’
Trientsje van Dijk, verzorgende

Laat u verrassen door de enorme keuze uit de nieuwste zomerbloemen:

Geraniums, Fuchsia’s
perk- en kuipplanten
en hanging baskets
Leuk om te geven:
prachtige kant en klare opgemaakte bloembakken en mandjes
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.interzorggroep.nl

088 - 518 0200
info@interzorggroep.nl

Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert

www.tuincentrumdesweach.nl
Foarwei 210 Kollumerzwaag

tel.: 0511-447160
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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 prachtig 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. De
inschrijving sluit 7 juli.
Opgave: Sape de Voogd, Parkloane 28 en Christiaan van der Veen, Van Harinxmaloane 2a. Email: westereendervolleybalbokaal@gmail.com

Strijd om Westereender Keaplju bokaal

Palingroken in De Westereen

Dode hoek bij vrachtauto’s
dodelijk gevaar
Tekst/foto: Johannes van Kammen

DE WESTEREEN – Langzaam komt de truck zonder oplegger het gebied
rond de school binnen rijden. Achter het stuur Martin Jelsma uit Rottevalle. Iedere maand rijdt hij een week lang naar scholen om voorlichting
te geven aan scholieren, om hun bewust te maken van de risico’s, die ze
in het verkeer lopen.

DE WESTEREEN – Zaterdag 30 juni zal camping De Zilveren Maan aan de
Boppewei in De Westereen weer het prachtige decor vormen van een
grote palingrookwedstrijd, of zoals de  Fries zegt ´Ielrikjen´.

Het palingroken dat alweer zes jaar
geleden voor het eerst plaatsvond op
deze locatie, zal uiteraard weer georganiseerd worden op het fraaie, gezellige terrein voor de camping. Naast
het palingroken zullen er nog een
aantal activiteiten plaats vinden, waarbij ook aan de jeugd gedacht wordt.
´Enige jaren geleden zijn we voorzichtig begonnen. Het was even afwachten, maar er bleek direct een goede animo te zijn. In de afgelopen jaren
is het evenement jaarlijks gegroeid en
dit jaar gaan we weer een stapje verder.
Het belooft weer heel gezellig te worden”, aldus Herre Boskma. Door de
actieve middenstandsvereniging De
Westereender Keaplju zijn er ook dit
jaar weer drie bekers beschikbaar gesteld voor de eerste drie palingrokers
in het klassement. Het succes van de
laatste vijf jaar krijgt dus op zaterdag
30 juni een meer dan passend vervolg.
Herre Boskma benadrukt met klem
dat hij deze wedstrijd alleen maar kan

organiseren dankzij de inzet van vrijwilligers.
“We willen denk ik weer om 12.00
uur het startsein geven voor de wedstrijd. Hierna kunnen de deelnemers
aan de slag. De jurering zal plaats
vinden door een vakkundige en uiteraard onafhankelijke jury, die niet
weet van welke deelnemer de ingebrachte palingen afkomstig zijn.
Het zal weer een spannende middag
worden, vooral omdat er een aantal
deelnemers zijn, die dicht bij elkaar
liggen. De deelnemers zullen tot het
uiterste moeten gaan, de toeschouwers kunnen daarbij een kijkje achter
de schermen nemen en uiteraard is
er ook de mogelijkheid om paling te
kopen. Terwijl de rokers en jury actief
zijn, zullen er op het terrein activiteiten plaats vinden om de gezelligheid
te verhogen. Mede hierdoor belooft
het een heel gezellige dag te worden,
waar iedereen van harte welkom is”.

Open Westereender kaatskampioenschap
DE WESTEREEN – De zomermaanden lenen zich bij uitstek voor een aantal
buitensporten, zoals het kaatsen. In De Westereen begint deze ´Fryske´
sport steeds meer te leven, vooral omdat er iedere woensdagavond een
groep kaatsers actief is op het terrein bij camping De Zilveren Maan aan
de Boppewei.

De locatie waar op zaterdag 7 juli het
kaatsperk betreden kan worden in de
strijd om het open Westereender kampioenschap. Dit prachtige evenement
wordt georganiseerd door de Doarpsfeestferieniging De Westereen.
“Kaatsen is een sport waaraan vrijwel iedereen kan deelnemen. Dat is
het mooie van deze sport. Ik zie dat
wekelijks als er gekaatst wordt op
het terrein van onze camping. Iedere
week is er een wisselende groep deelnemers, waarbij mensen die nog nooit
een kaatsballetje hebben geslagen. Zij
worden moeiteloos opgenomen en
kunnen op hun niveau een bijdrage
leveren aan de sport en daarnaast gezellig bezig zijn”, aldus Herre Boskma.
“Het is ontzettend gezellig en de spelregels worden tijdens de wedstrijdjes
uitgelegd. Door kennis van de regels
wordt het alleen maar leuker. Je ziet
ouderen en jongeren samen strijd leveren, waarbij het toch opvallend is
dat er ook veel niet Friezen, camping-

gasten bijvoorbeeld, plezier beleven
aan deze sport. Zaterdag 7 juli organiseren wij het Open Westereender
kampioenschap in samenwerking
met de Ferieniging Doarpsfeest De
Westereen. Zoals de naam al zegt
staat de wedstrijd open voor iedereen.
Dus mensen van buiten het dorp,
maar ook toeristen die een balletje
willen slaan. We hebben weer gekozen voor losse inschrijving, zodat er
met de samenstelling van de trio´s
rekening gehouden kan worden met
de sterkte van de partuur. Dit is ons
vorige jaren uitstekend bevallen, omdat nu iedereen de kans krijgt om te
winnen”.
“Wij willen er op zaterdag 7 juli een
sfeervolle dag van maken, waarbij de
kaatssport naast de gezelligheid centraal staat. Met het open Westereender kampioenschap hopen we op een
extra impuls voor het kaatsen. Kom
gewoon en doe lekker mee is het advies`, besluit Boskma. U kunt zich
opgeven bij Boskma 06-13430177.

In dit geval wordt de “dode hoek” voor
de chauffeur benadrukt. De cijfers die
hij nadien in zijn boeiende, maar tegelijk nuchtere en realistische verhaal
aan de schooljeugd vertelt, kleuren
rood, rood van bloed. Jaarlijks komen
wereldwijd 1,2 miljoen mensen om
het leven bij een verkeersongeval.
De groepen 7 en 8 luisteren ademloos toe, soms komt er een vraag. Jelsma weet de jeugd van De Boustien
uit De Westereen, die de komende
jaren waarschijnlijk op de fiets naar
het vervolgonderwijs gaat, te binden.
Niet door zoete broodjes of broodjes
aap, maar door de taal van de jeugd
te spreken. Zijn woorden zijn realistisch, de openheid daarin spreekt de
jeugd aan. Martin Jelsma, werkt voor
de NIJWA-groep, waar Volvo onder
andere een onderdeel van is. Voor de
uitleg wat betreft vrachtwagens en

andere grote verkeersvoertuigen op
scholen, wordt geen bijdrage gevraagd
van de scholen.
‘Volvo is al meer dan vijftig jaar bezig met ongevallen in het verkeer. De
moderne vrachtauto is uitgerust met
heel veel technische en veilige snufjes, toch kan dit niet alle ongevallen
voorkomen. Het is vaak een kwestie
van twee kanten, zowel de chauffeur
als de medeweggebruiker kan in de
fout gaan. Als je beseft dat een volgeladen vrachtauto circa 50.000 kilo
weegt, kan je de gevolgen raden wat
er gebeurd als je daaronder raakt. Vergelijk het maar met een mens en een
ei, zo’n beetje dezelfde verhouding. Je
kunt niet op een ei gaan staan, zonder
dat het kapot gaat. Van alle ongevallen
met een auto wordt 90% veroorzaakt
door menselijke fouten. De andere
10% procent is pure pech.’

‘1,2 miljoen mensen per jaar dood
in het verkeer. Dat betekent 8 tot 9
vliegtuigen vol per dag, of meer dan
de helft van de bewoners van De Westereen. Hoe dichter je de cijfers naar
jezelf toetrekt, des te meer besef je
ook wat de gevolgen zijn van de verkeersdrukte. Volvo investeert enorm
in veiligheid, maar kan natuurlijk niet
voorkomen dat er nog steeds zeer ernstige ongelukken plaats vinden. Niet
alleen voor de eventuele nabestaanden enorm heftig, maar ook voor de
chauffeur.
De chauffeur die zijn uiterste best
doet, maar soms ook afgeleid kan
worden. Blijf dat steeds in je gedachten houden en blijf je ook realiseren,
dat je nooit vlak voor een stilstaande
vrachtauto moet oversteken. Vanuit
zijn hoge positie ziet de chauffeur
je niet. Daarnaast heb je nog de zogenaamde dode hoek, een hoek die
een chauffeur niet kan zien en dus
een heel groot gevaar betekent,’ aldus
Jelsma, die nog een paar fabeltjes naar
het verleden stuurt. Zoals het vooroordeel, dat slechte wegen en te hoge
snelheid vaak oorzaken zijn van dodelijke ongevallen. Langzaam rijdende
vrachtauto’s zorgen voor de meeste
ongevallen, maar ook onoplettendheid
van verkeersdeelnemers door vooral
telefoon- en muziekgebruik.
‘Ook al heb je als fietser voorrang,
neem het niet altijd. Blijf scherp in de
gaten houden wat de vrachtauto doet,’
zijn de slotwoorden, waarna de kinderen nog even in de cabine mogen.
De ervaringen waren voor velen indrukwekkend en plotseling werden de
woorden van Jelsma nog duidelijker.
Jelsma: ‘Of deze voorlichting helpt?
Bewijzen daarvoor zijn er niet, maar
gewaarschuwde mensen letten toch
beter op de gevaren, dat is wel duidelijk. Dus ben ik van mening, dat deze
voorlichting een uitstekende zaak is.’

Palingroken in Zwagerbosch
Zaterdagmiddag 7 juli is het parkeerterrein van dorpshuis De Bosk in Zwagerbosch weer het decor van een palingrookwedstrijd. Ook dit jaar wordt er
weer in Zwagerbosch een palingrookwedstrijd georganiseerd op en naast het
parkeerterrein van het dorpshuis. Het
startsein voor de wedstrijd wordt om ±
12.00 uur gegeven, waarna de deelnemers aan de slag kunnen. De jurering

vindt plaats door een vakkundige en onafhankelijke jury, welke niet weet van wie
welke ingebrachte palingen afkomstig
zijn. De wedstrijd belooft een spannend
geheel te worden doordat de deelnemers
gezien hun kwaliteiten op rookgebied
dicht bij elkaar liggen. Tijdens de wedstrijd is er voor het publiek de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te
nemen en uiteraard de mogelijkheid om

paling te kopen. Vanaf 12.00 uur zullen
er op het terrein activiteiten plaats vinden
om de gezelligheid te verhogen. Zo is er
een springkussen voor de jeugd. Aansluitend aan de palingrookwedstrijd is er live
muziek, mede hierdoor belooft het een
gezellige dag te worden waar iedereen
van harte welkom is.

Wâldsang Gitaaravondje
Akoestische gitaarleerlingen van Rob Nijboer en Egbert Reidinga treden woensdag 13 juni om 19.30 uur op, op de locatie Wâldsang Buitenpost, de Ring 1a. Het belooft weer een gevarieerd en gezellig avondje te worden. Gratis entree en
iedereen is welkom! Ook leuk voor belangstellenden die overwegen gitaarlessen bij de Wâldsang te gaan nemen.
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Zaterdag 30 juni

KO LLU M

NK Vrije Standaard
F2 Supercup Qualifier
F1 Silver Roof Qualifier

Zaterdag 4 augustus
NK Rodeo, te Blije

www.nac-autocross.nl
De String 3
9287 MA Twijzelerheide
06 – 558 38 502
B.G.G. 06 - 382 17 250
info@jdv-catering.nl

SPECIALITEITEN
Bij Cateringservice Jan de Vries kunnen wij u ondersteunen op veel verschillende gebieden. Van het leveren van snackwagens, het verzorgen van catering
tot aan de verhuur van tenten, toiletwagens e.d.

Snackwagens

Wij beschikken over 5 moderne snackwagens.
Welke wij gemakkelijk en snel kunnen inzetten
tijdens diverse evenementen.

Evenementen

Voor zowel kleine als grote, 1 of meerdaagse
evenementen waar ook in Nederland bent u bij
ons aan het juiste adres.

Catering

Catering in alle facetten, van dorpsfeest tot
mega evenement, van verjaardagsfeestje tot
bruiloft, wij staan voor kwaliteit.

Verhuur

Ook voor het huren van o.a toiletwagens,
kassawagens, stoelen en tafels en nog veel
meer bent u bij ons aan het juiste adres.
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Kinderfeestje en workshop bij bakker Schotanus
TWIJZELERHEIDE – Voelen, ruiken, proeven en versieren, maar vooral ook
het zelf bakken vormen de belangrijkste aspecten tijdens de kinderfeestjes en workshops die bakker Schotanus uit Twijzelerheide op verzoek
organiseert. De eigen creativiteit van de deelnemers vormt een prachtig
aspect aan het geheel.

Wander Schotanus houdt al een aantal
jaren deze unieke aspecten in het bakkersvak, vooral ook om mensen en specifiek kinderen kennis te laten maken
met de verschillende ingrediënten die
nodig zijn om tot eerlijk ambachtelijk
brood en diverse andere bakkersproducten te komen.
Een verjaardagsfeestje in een bakkerij,
kan dat? ‘Ja’, verklaart Wander Schotanus resoluut ‘en het is ook nog heel
leuk en leerzaam. Veel kinderen weten
tegenwoordig niet wat voor ingrediënten er nodig zijn om de diverse broden
te bakken. Ze staan er te ver van af.
Het zijn altijd heel gezellige middagen
en geschikt voor groepen van 7 tot 15
kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar.
Uiteraard wordt eerst de jarige even het
middelpunt van de bakkerij, waarna we
aan de slag gaan. Eerst vertellen we iets
over het bakken van brood. Wat zit er
eigenlijk in ons brood en onderwijl zijn
er de mogelijkheden om alle meelsoorten te ruiken en te voelen en ook wordt

er actief meegedaan aan het bakproces.
Deeg kneden en samen met de bakker
een vlechtbrood, pizzabroodjes en puddingbroodjes maken. Voordat het deeg
in de oven gaat moet het eerst geklopt
worden, vaak een hilarisch moment. Als
het eerste gedeelte in de oven staat is er
een pauze met drinken en uiteraard wat
lekkers. Na de pauze staat het koekjesbakken op het programma, waarvoor
we over heel veel verschillende bakvormen beschikken, van alle letters van het
alfabet tot bijvoorbeeld een helikopter.
En dan, het versieren met chocolade,
waarbij het “handen aflikken wordt’,
vervolgt Schotanus, die er aan toevoegt
dat kinderfeestjes alleen mogelijk zijn
op maandag- en dinsdagmiddag.
Wander Schotanus een bakker in hart
en nieren, met liefde en zelfs passie voor
zijn werk, hetgeen tijdens bakkersvakwedstrijden regelmatig tot prachtige”
resultaten leidt in de vorm van prijzen.
Een bakker die zijn ervaring graag deelt
met de klanten en bezoekers van de

workshop, eveneens geschikt voor 7-15
personen. ‘Je merkt dat mensen steeds
bewuster bezig zijn met zelf bakken
en het brood. We krijgen steeds meer
gerichte vragen in onze winkel, vooral
door programma’s als Heel Holland
bakt’. Over laatst genoemde programma kan Wander Schotanus nog steeds
boos zijn als de oranjekoek ter sprake
komt die de bakkers in het programma
in een uur moesten maken. ‘Dat kan
nooit en dan gaat het wel over ‘onze’
nationale trots.’ Tijdens een workshop,
een leuk uitje trouwens voor bedrijven,
vrienden of families, krijgen de deelnemers veel te horen over het bakkersvak
en zal er getoond worden hoe het een
en ander werkt. Deelnemers moeten
zelf ook aan de slag, al doende gezellig
leren en creëren waarnaar de voorkeur
uitgaat. Soms zijn dit taarten, hartige
hapjes, brood of seizoensgebonden
producten, denk aan Pasen, kerst en
Sinterklaas. De workshops kenmerken zich door de uitstekende kwaliteit
maar ook door de fantastische sfeer en
zijn op maandag – en dinsdagavond.
Informatie:
bakkerij
Schotanus,
Doarpsstrjitte 19, 9287 LX Twijzelerheide. 0511-441667 www.bakkerschotanus.nl.

Opening beleeftuin De Hege Seis
DE WESTEREEN – Langzaam maar zeker gaat het voorjaar over in de zomer.
De tijd om buiten te zijn, voor kinderen om buiten te spelen en voor de
ouderen om met elkaar in contact te komen. Ook de tijd dat mensen met
vakantie gaan, dus komt de opening van beleeftuin De Hege Seis in De
Westereen op het juiste moment.

Zaterdagmiddag 7 juli om 13.30 uur,
zal conferencier Teake van der Meer,
op zijn heel eigen, maar zeker ludieke
wijze, de beleeftuin openen. Een beleeftuin, voor het dorp, door het dorp
en als het aan de commissie ligt voor
iedereen.
De mensen achter dit prachtige project
zijn inmiddels weken en maanden intensief bezig geweest, om hun droom
voor het dorp te verwezenlijken. In eerste instantie dacht men alleen aan een
speeltuin, maar het duurde niet lang
of de ideeën werden groter en groter,
mede door de vragen vanuit diverse organisaties en mensen uit het dorp. Van
een speeltuin werd het een beleeftuin,
waar dus niet alleen kinderen naar hartenlust kunnen spelen, maar waar ook
ouderen zich thuis voelen en er meer
aandacht is voor elkaar. ‘Het sociale
aspect is belangrijk. Daar hechten wij
veel waarde aan. We hebben een aantal zitjes gecreëerd en daarnaast een
moestuintje. Ook staan er een aantal

fruitbomen. We hopen, dat niet alleen
ouderen uit de naaste omgeving hier
naar toe komen, maar bijvoorbeeld ook
mensen uit Brugchelencamp en kinderen van de peuterspeelzalen. Wellicht
is het ook voor de basisscholen een
geschikte locatie om buitensporten te
beoefenen. We willen graag mensen
vanuit het hele dorp hier zien,’ aldus de
organisatie, die bijzonder ingenomen is
met organisaties als Thús Wenjen, de
gemeente Dantumadiel en het Iepen
Mienskipfouns. Daarnaast natuurlijk
de vele sponsoren en niet te vergeten de
vrijwilligers.
Zaterdagmiddag 7 juli is het dan zover:
de opening. ‘We zijn er klaar voor. We
hebben kunnen realiseren wat we in de
eerste fase voor ogen hadden. Daarmee
zijn we er nog niet, want we willen in
de nabije toekomst nog meer mogelijkheden bieden, vooral ook voor jongeren zo rond de 16 jaar. We hebben
daar concrete ideeën over, maar zijn nu
blij dat de opening er alvast binnenkort

is. We zullen de vinger aan de pols
moeten houden, door een goede organisatie neer te zetten. Maar eerst feestvieren, uiteraard met Lytse Teake en
zangeres Klaske Ferwerda. Daarnaast
zijn we nog druk bezig met iemand
van SC Heerenveen en SC Cambuur.
Ook zullen er diverse leuke attracties zijn, maar centraal in het geheel
staat de presentatie van de beleeftuin.
Mensen zullen daar hun eigen invulling aan moeten en kunnen geven. Het
samen bezigzijn met jongeren en ouderen. Aan de inwendige mens wordt
natuurlijk ook gedacht. Tevens is er
een lotenverkoop met drie prachtige
hoofdprijzen. De trekking is om 16.00
uur. Voor velen zal de kennismaking
met de Sona Boog een prachtige verrassing zijn. Wij denken dat dit een
echte publiekstrekker is, vooral omdat
de Sona Boog voor iedereen geschikt
en bereikbaar is.’ Uiteraard is de Hege
Seis ook rolstoelvriendelijk.

Tomke komt naar
de bibliotheek

Tot en met 5 juli komt Tomke naar de bibliotheken in Noord Fryslân om
duizenden peuters en kleuters te trakteren op een gratis poppenkastvoorstelling. Na afloop krijgen de kinderen een Tomke-boekje mee naar
huis. Tomke is een Friestalig taal- en leesbevorderingsproject voor jonge
kinderen en hun opvoeders in de provincie Fryslân.
Poppenkastvoorstelling

In de Friese poppenkastvoorstelling Romke en de Snoezewoef is er een barbecue in de tuin van Kornelia. Daar zijn Tomke en al zijn vriendjes ook: Romke,
Yana Yu en Kornelia. En… Snoezewoef! Maar dit vriendinnetje wil hondje
Romke eigenlijk voor zichzelf houden. Niemand mag dan ook weten dat hij
stiekem verliefd is op haar. Dan verdwijnen er allemaal dingen tijdens de barbecue. Zou er een dief zijn? Tomke gaat op onderzoek uit…
Gratis Tomke-boekje

In het nieuwe Friese Tomke-boekje ‘Tomke en syn freontsjes’ staan verhaaltjes
over vriendschap, feest en ruzie. En waar zijn de vriendjes van Tomke? Help
hem ze te vinden op de zoekplaat. Het themaboekje heeft ook leuke liedjes en
opzegversjes. Het boekje is geschikt voor kinderen van 2 tot 5 jaar en is vanaf 4
juni gratis verkrijgbaar in de bibliotheken.
Tomke komt naar de volgende bibliotheken in onze regio: Buitenpost, donderdag 21 juni, 15.30 uur; De Westereen, donderdag 28 juni, 15.30 uur. Dokkum: donderdag 5 juli, 15.30 uur. Adressen van de bibliotheken staan op www.
ontdekdebieb.nl. U vindt hier ook informatie over meertaligheid, een Tomkekleurplaat, Tomke-radio en nog veel meer.

Presintaasje berneboek
Koos Tiemersma
Op sneon 12 maaie waard yn it atelier
fan Jan Ketelaar te Drachten ‘Heech
Tymo, sjoch omheech’, in berneboek
fan Koos Tiemersma út Kollumersweach presinteard. Dat de presintaasje
krekt dêr plakfûn, wie gjin tafal. It troch
Carla van der Heijde yllustrearde boek
slút nammentlik oan by de bylden dy’t
Jan Ketelaar op dit stuit makket foar
Sense of Place, ien fan de projekten fan
Kulturele Haadstêd 2018. It boek is fan
oarsprong bedoeld foar bern út ’e boppebou fan de basisskoalle, mar kin likegoed lêzen wurde troch wa’t him noch
jong genôch fielt.

Mocht u donateur of vrijwilliger willen worden, neem dan even contact op
met: Stichting Speeltuin de Hege Seis.
Anneke Prins, prinsanneke@live.nl,
06-15524975; Symkje de Bruin, symkje@msn.com; Loina Meijer, LoinaMeijerdeVries@gmail.com

Eenvoudig bevestigen vvan fietsen

De Westereender
De Westereender verschijnt in 2018 op de volgende data:
11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december

De Westereender ook online:

www.westereender.nl

Bosal
fietsendrager
€ 299,-

Kantelbaar • Snelle montage
7/13 polige aaansluiting
Makkelijk op te bergen
belasting 60 kg
Max. belas

ook geschikt voor

elektrische
fietsen

Wouterswoude T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl
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Tanken
HOVENIERSBEDRIJF
HOVENIERSBEDRIJF
&
Wassen
SAKE
SAKEVAN
VANDER
DERWAL
WAL

Patrimoniumweg12

9108 MN Broeksterwoude

Tel. (0511) 423293 / 06 53377183

www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

E-mail: info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

183

Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen

Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld

erwal.nl

kevanderwal.nl

Patrimoniumweg12
Patrimoniumweg12
9108
MNMN
Broeksterwoude
9108
Broeksterwoude
Tel. Tel.
(0511)
423293
/ 06/53377183
(0511)
423293
06 53377183
www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl
www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl
E-mail:
info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl
E-mail:
info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

Daarom kiest u voor
RegioBank

Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Nieuw bij Total
de Westereen
• Attractie
verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

• Sarah/
Abraham
• Taart
• Varken
• Beetle (auto)

Bij huur altijd
10% korting op
ons assortiment
feestartikelen

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

KEUKENS OP MAAT

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.

K. Venema Assurantiën

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

De koffie staat klaar!

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77 | De Westereen | Tel. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl
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De Ruurd Wiersma
Renovatie aula “Uitvaart-
vereniging Zwaagwesteinde” Experience
BURDAARD – Een tocht naar
het Verloren Paradijs van Ruurd
Wiersma. Een theatrale reis op een
praam waarbij al varend de man
achter schilder/kunstenaar Ruurd
Wiersma wordt ontdekt. Ruurd
Wiersma was een gedreven schilder.
Schoenen, koekblikken, kolenkit,
ja zelfs de wanden van zijn kleine
huisje (nu het Ruurd Wiersma Museum in Burdaard) ontsnapten niet
aan zijn penseel. Twaalf uur zonder
eten sneeuwvlokken maken, dat was
Ruurd Wiersma. Wat dreef deze
zondagsschilder, die het liefst zeven
dagen in de week schilderde?

DE WESTEREEN – Vorige maand werd, na een grondige renovatie, de aula
van “Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde” aan de A. van der Meulenstrjitte geopend met een open huis, waar veel belangstelling voor bleek
te bestaan. De aula  heeft intern een complete metamorfose ondergaan,
waarmee de vereniging een goede stap heeft gezet richting haar vele
leden in De Westereen e.o.

Het was nu het juiste moment. Er
komt renovatie en nieuwbouw bij de
PKN kerk en de aula voldeed niet
meer aan de eisen van deze tijd. Het
opvallendste detail is wellicht, dat van
de twee opbaarkamertjes er een verdwenen is. Er is nu één ruime opbaarkamer gecreëerd met een uitstekende
lichtinval. Bovendien staat er een tafel
met vier stoelen, waar nabestaanden

en familieleden gebruik van kunnen
maken om bij hun overleden naaste
te kunnen zijn. Door het werken met
veel licht en een mooie, bosrijke wandbekleding is er meer rust ontstaan.
Het geheel is bovendien opnieuw geverfd, er zijn nieuwe kozijnen, ramen
en deuren gekomen, een nieuwe vloer
en een nieuw systeem plafond. ‘In
onze optie konden we van twee naar

één opbaarkamer gaan. We hebben
jaarlijks tussen de 10-15 mensen die
gebruik maken van de aula van onze
vereniging. Deze aula staat los van andere faciliteiten, die De Westereen op
dit gebied biedt. Tijdens een opbaring
krijgen familieleden een sleutel van de
aula, waarmee het mogelijk is om op
elk moment van de dag of de nacht,
zonder tussenkomst van de uitvaartverzorgers, hun dierbare te bezoeken,’
aldus een woordvoerder van Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde. Bij de
entree zijn een invalidentoilet en een
koffie/theehoek gekomen.
De gerenoveerde aula van Uitvaartvereniging
Zwaagwesteinde (Foto: Bettie Zijlstra).

Keningsmiel Veenklooster
Veenklooster wordt tijdens het keningsmiel op Vrijdag 22 en zaterdag
23 juni omgetoverd tot een grote koningszaal voor een uniek Keningsmiel
in de open lucht. Aan lange rijk en in
stijl aangeklede tafels die als een lint
door Veenklooster gaan vindt het Keningsmiel plaats.
Onder het bladerdak van eeuwenoude
eiken en artistieke kroonluchters kunnen gasten genieten van een bijzonder diner waar de vergeten groentes
uit de tijd van het bezoek van koning
III aan Veenklooster (1870) centraal
staan.Toen Baron Hector Livius van
Heemstra kamerheer van koning Willem III was, nodigde hij in 1870 zijn

koning uit in Veenklooster. Het dorp
Veenklooster was in rep en roer, zeker
toen baron van Heemstra aankondigde dat er grootse veranderingen gingen plaatsvinden in Veenklooster. Er
werd speciaal voor het bezoek een Koningsweg aangelegd. Fogelsanghstate
moest statiger en deftiger en het dorp
moest aanzien krijgen.
De Koningsweg liep en loopt nog
altijd van west naar oost dwars over
het landgoed Fogelsanghstate, als het
ware dóór de entreehal van het indrukwekkende landhuis heen. Pas in
1873 kwam koning Willem III naar
Veenklooster. Hij kwam met de koninklijke trein die stopte in Buiten-

post. Met het rijtuig van Van Heemstra reed de koning naar Veenklooster.
En wat is een Keningsmiel zonder
muziek. Het Aristos Quartet bestaande uit 3 violisten en een cello zal een
schitterend muziekprogramma voor u
verzorgen.
De bezetting van dit kwartet is internationaal en ze treedt regelmatig op in
binnen- en buitenland. Ook heeft het
kwartet reeds opgetreden voor onze
koning Willem Alexander en prins
Albert van Monaco in Paleis ’t Loo
tijdens de opening van de tentoonstelling over Grace Kelly. Het kwartet zal
o.a. het Kaiserquartet voor ons spelen,
zeer toepasselijk bij het Keningsmiel.

Met verschillende mensen uit zijn
leven vaart u als gast mee langs dezelfde route die Ruurd Wiersma zo
vaak als melkvaarder aflegde. Een
dominee, een buurvrouw, een kunstkenner – allemaal vertellen ze iets
over deze bijzondere eenling, tot hij
tenslotte zelf voor ons staat. Onderweg horen we zijn vader in het riet,
zien we zijn lief in het paradijs en
kijken we naar de wereld door zijn
ogen. Al varend ontdekken we de
man achter de schilder: zijn liefde
voor de natuur en voor de schepping. En zijn demonen uit het verleden. Het Ruurd Wiersma Museum
wordt weer even de huiskamer en
het atelier van vroeger. In de Ruurd
Wiersma Zaal van Cultureel Centrum ‘Het Spectrum’ in Burdaard
wacht u aan het eind van deze avontuurlijke theaterreis nog een bijzondere verrassing. Vaar mee en bekijk
Friesland met andere ogen.
Door middel van de RWE willen we
op een ludieke manier Ruurd Wiersma weer laten ‘herleven’. Ruurd
Wiersma (of een gastheer/vrouw),

gespeeld door een acteur(s), gaat met
de deelnemers op pad in een praam.
Start van de vaartocht is in Aldtsjerk bij
een cafe en via de Aldtsjerksterfeart en
de Dokkumer EE varen we naar Burdaard. Langs de vaarroute is tijdens de
tocht van alles te beleven op het water
maar ook langs de walkant. In Burdaard
neemt ‘Ruurd Wiersma’ zede deelnemers mee naar het Ruurd Wiersma
Hus. Als laatste wordt ook MFC Het
Spectrum bezocht waar de middag een
theatraal slot zal krijgen de deelnemers
zelf ook nog de gelegenheid krijgen om
de handen uit hun mouwen te steken.
Het belooft een bijzondere belevenis
te worden die je niet graag wilt missen.
De experience zal plaatsvinden tijdens
een aantal weekeinden t/m september
2018 en in totaal 18 keer worden uitgevoerd. De Start is op de parkeerplaats
achter het MFC Het Spectrum, Sportpaad 1 te Burdaard.
Deze weekenden zijn: vrijdag 25 mei,
zaterdag 26 mei, zondag 27 mei, vrijdag 22 juni, zaterdag 23 juni, zondag
24 juni, vrijdag 13 juli, zaterdag 14 juli,
zondag 15 juli, vrijdag 27 juli, zaterdag
28 juli, zondag 29 juli, vrijdag 17 augustus, zaterdag 18 augustus, zondag 19
augustus, vrijdag 7 september, zaterdag
8 september en zondag 9 september.
Alle vaarten zijn van 13.00-17.17.00
uur. Bij voldoende belangstelling worden er twee extra dagen ingepland op
22 en 23 september. Per keer kunnen er
maximaal 20 personen deelnemen aan
de RWE. Het varen met de praam, onderdeel van het totale programma, over
het water duurt ongeveer één uur. De
praam is iets minder toegankelijk voor
deelnemers die slecht ter been zijn,
maar we zoeken natuurlijk altijd naar
een oplossing. Deelname aan de RWE
is op eigen risico

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.

Vakantie bijbel klub 2018
Het thema voor de Vakantie bijbel klub 2018 op 23, 24 en 25 juli in het
Badhûs, 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
verbindt. 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!

Wisselexpositie ‘Raponsje in Feanwâlden, een sprookje in textiel’
FEANWALDEN - De textielgroep van De Schierstins in Feanwâlden heeft als
eerste een originele Friese versie gemaakt van het sprookje Rapunzel van
de Duitse gebroeders Grimm. De scènes van ‘Raponsje in Feanwâlden’
worden vanaf nu tot begin september uitgebeeld in verscheidende kistjes
in de tuin, met fijn brei-, quilt-, vilt- en ander textielwerk.

Het voor Noord-Nederland unieke
torenkasteel is bij uitstek geschikt
voor de uitbeelding van dit sprookje,
net als de omringende stinzenplantentuin.

een interactieve poppenspelworkshop
verzorgen. Dit zal uitmonden in een
uitvoering van het Rapunzel-sprookje
van de Gebroeders Grimm op zaterdag 25 augustus, tijdens de Theun de
Vriesboekendag. De tentoonstelling
zelf duurt t/m zondag 9 september.

Raponsje, onze Friese evenknie van
het sprookje Rapunzel van de gebroeders Grimm, is een sprookje waaraan
vele verhalenvertellers zich gewaagd
hebben. Van de 19de-eeuwse vertellers in het Duitse Zwarte Woud met
vele gruwelijke details tot een suiker-

Een levensgroot Raponsje met de hele
lange vlecht komt vanaf 30 juni uit de
toren te hangen, waarop misschien
de heks omhoogklimt. De expositie
wordt dan ook uitgebreid naar de tentoonstellingszaal. In augustus zal poppenspeelster Tineke van Montfoort

zoete Walt Disney-interpretatie: het
verhaal van het opgesloten meisje in
de toren. Voor het Raponsje-project
in Feanwâlden heeft de textielgroep
gekozen voor een combinatie van elementen uit de verschillende verhalen,
aangevuld met volkssprookjes uit de
Friese Wouden en uit de geschiedenis
van de Schierstins.
De textielgroep is ontstaan in 2014,
ter voorbereiding van de officiële opening van de nieuwe foyer een jaar. In

een jaar tijd haakte, breidde, quiltte
en viltte de groep een eigen stinzenplantentuin in de expositiezaal. Met
de nieuwe expositie ‘Raponsje in Feanwâlden’ heeft de textielgroep een
veel groter project aangepakt, dat
aansluit bij het culturele hoofdstadthema ‘Mienskip’. De expositie kreeg
financiële steun van het Coöperatiefonds van de Rabobank, de DDFKgemeenten en de Stichting Freonen
fan de Skierstins.

2 6 | de Westereender

Buffet Restaurant

All-in Buffet

2 soorten Soep
Stokbrood
Kruidenboter
diverse Salades
Warme Groenten
Gebakken Aardappelen

5 soorten vlees
uit eigen keuken!!

( kipsaté, Spare Ribs, Steaks, gehaktballetjes
in javaanse saus en Varkenshaas)

Patat
Sausen

IJsbuffet na

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

€ 24.95

Toch liever een uitgebreide

All-in BBQ
in plaats van een buffet?

Voor de prijs
van € 29.95
krijgt u
bovenstaande met
als extra:

Runder steaks
Speklappen
Hamburgers
Saté
Shaslick

Voor de kinderen is er een leuke speelhoek!!

www.deiterij.nl

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

Reserveren Noodzakelijk!
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Een hardloopwedstrijd
Als de kinderen naar bed zijn, gaat Evert
Egel nog een kuiertje maken. Onderweg komt hij Zoef de Haas tegen. Evert
groet hem vriendelijk maar Zoef is zo
arrogant, dat hij zonder iets te zeggen
doorloopt. Even verderop draait Zoef
zich om en zegt: ‘Waarom loop jij hier
eigenlijk nog zo laat?’ ‘Och,’ antwoordt
Evert. ‘Ik vind het heerlijk, om na een
zonnige dag nog even een wandeling te
maken.’ ‘Noem jij dat wandelen? Met
jouw korte poten lijkt het eerder op
kruipen!’ reageert de haas heel onaardig.
Over het algemeen gedraagt Evert Egel
zich kalm, maar nu voelt hij zich toch
een beetje beledigd. Hij loopt opgewonden naar Zoef toe en zegt uitdagend:
‘Morgen, in alle vroegte, wil ik met jou
op een veld in de buurt een hardloopwedstrijd houden. En dan zullen we
nog eens zien of die korte poten van mij
het moeten afleggen tegen jouw magere
stelten.’ Ze spreken af, dat de winnaar
van de wedstrijd, een pot honing en een

mandje fruit verdient. Papa Muis, die bij
een sloot ganzentongen aan het plukken is, heeft het gesprek tussen Evert
en Zoef kunnen volgen. Met grote verwondering heeft hij naar de uitdaging
van Evert Egel geluisterd. ‘Dat lukt hem
nooit,’ denkt hij en krijgt zelfs een beetje
medelijden met de overmoedige egel.
Hij is van plan de volgende dag, samen
met Binkie & Bonkie, naar de wedstrijd
te gaan kijken, om Evert te steunen.
Thuisgekomen, vertelt Evert Egel nog
maar even niets tegen zijn vrouw. Als ze
tegen twaalf uur naar bed gaan, kan hij
de slaap niet vatten. Hij piekert aan één
stuk door. ‘Hoe moet ik in godsnaam
van die brutale Zoef de Haas winnen?
Natuurlijk is hij veel sneller, ik moet
iets verzinnen!’ Tegen de ochtend heeft
Evert nog steeds niet geslapen. Eva, zijn
vrouw, heeft het in de gaten en zet een
pot sterke koffie. ‘Vertel mij eens, lieve
Evert. Wat is er aan de hand? Jij hebt
de hele nacht liggen woelen en geen
oog dichtgedaan!’ Met tegenzin licht
Evert haar in over zijn weddenschap
met Zoef de Haas. Eva schut meewarig haar hoofd, begint te glimlachen en
zegt: ‘Evert, waar ben jij mee bezig?’ Ze
kijkt fel uit haar kleine oogjes. ‘Lief Stekelbeest, jij gaat die wedstrijd vandaag
winnen en daar ga ik hoogstpersoonlijk voor zorgen!’ Ze kijkt hem nu heel
lief aan. ‘Waar wordt jullie hardloop-

wedstrijd gehouden?’ vraagt
ze. ‘Op een kale akker aan de
rand van het dierenbos. Die
lap grond is honderd meter
lang en de wedstrijd begint
daar om tien uur precies,’ antwoordt Evert met een bedeesd
stemmetje. ‘Let goed op Evert. We trekken allebei dezelfde kleren aan,’ zegt
Eva op een geheimzinnige toon. Evert
Egel pruttelt tegen en dreigt zelfs even
zijn stekels overeind te zetten, maar zijn
vrouw is onverbiddelijk. ‘Evert, luister
naar me! Onderweg vertel ik je meer
over het plan!’ Allebei kleden zij zich
in een groene, ribfluwelen broek en een
felrood hesje. Op hun hoofd zetten ze
een strohoed, zodat hun egelsnoet helemaal bedekt is. Ze vertrekken op tijd,
want ze moeten eerder op het veld zijn,
dan Zoef de Haas. Onderweg legt Eva
haar plan verder uit. Evert vindt het
een prima idee en begint er zelfs een
beetje vertrouwen in te krijgen. Als ze
bij het veld aankomen gaat Eva bij het
eindpunt onder een dichte struik zitten. Evert wandelt nonchalant naar de
afgesproken startplaats. Zoals gewoonlijk komt Zoef de Haas te laat. Hij is en
blijft nu eenmaal een arrogant mannetje.
‘Zo, jij wil dus vandaag voor gek staan,’
zegt hij smalend. Evert is zo verstandig
om niet te reageren. ‘Laten we maar met
de wedstrijd beginnen. Daar komen we
toch immers voor?’ antwoordt hij koel.

ter een boom. Bij de finish, haalt Evert
hetzelfde kunstje uit, als zijn vrouw eerder deed. Op het moment, dat Zoef de
Haas de eindstreep nadert, springt hij
overeind en roept zich triomfantelijk uit
tot winnaar.

De haas loopt naar de rechterkant van
het veld en de egel, dertig meter daar
vandaan, aan de linkerzijde. Door het
hoge gras kunnen zij elkaar niet zien. Ze
tellen hardop af: “Een,...twee,...drie, af!”
Zoef de Haas start vliegensvlug en rent
met grote stappen over de akker. Evert
loopt een paar meter mee, draait zich
om en gaat stiekem achter een boom
zitten. In volle vaart komt Zoef bij de
eindstreep.
Maar, net een moment eerder, springt
de egel (Eva dus) op en schreeuwt: ‘Ik
ben eerste. En dus heb ik de wedstrijd
gewonnen!’ De haas is stomverbaasd,
maar hij moet toegeven, dat de egel gewonnen heeft. Ook Binkie & Bonkie
zijn verrast. Als papa hen vertelt, hoe de
vork in de steel zit, lachen de jongens
zich een hoedje. ‘Zullen we het nog een
keer doen?’ stelt de haas voor. ‘Och, als jij
dat zo graag wilt, dan doen we dat toch,’
reageert de egel arrogant. ‘Maar denk
erom. Nu staan er twee potten honing
en twee mandjes fruit op het spel!’ Ze
tellen af, en opnieuw gaat Zoef snel van
start. De egel (en dat is nu Eva) loopt
een paar stappen mee en duikt weg ach-

Zoef de Haas is helemaal overstuur. Dit
heeft hij in zijn hele leven nog nooit
meegemaakt. Hij is altijd het snelste
dier van het bos geweest. Zelfs sneller,
dan Victor de Valk en Barend Buizerd,
in de lucht. De haas wil en kan het
maar niet geloven. Ze rennen die ochtend nog tien keer, maar telkens komt
de egel, als winnaar uit de bus. Binkie
& Bonkie volgen met hun papa, vanuit
een greppel, de wedstrijd. Ze vinden het
fantastisch, wat er gebeurt en moedigen
de egels zachtjes aan. Zoef de Haas stort
huilend ter aarde en roept emotioneel,
dat hij niet meer wil leven. ’s Middags
worden er twaalf potten honing en
twaalf mandjes fruit afgeleverd bij de familie Egel. Evert brengt een paar dagen
later wat honing en fruit naar de familie
Muis, als dank voor hun ondersteuning
tijdens de hardloopwedstrijd. Mama
Muis krijgt een bos bloemen. Papa Muis
zegt bij het weggaan tegen Evert: “Wij
muizen, kennen een gezegde: “Wie niet
sterk is, moet slim zijn!” Maar, in jullie
geval kunnen we beter spreken van:
“Wie niet snel is, moet slim zijn!” ’
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Nieuwe Avonturen”
(2014)

Tweede wandeltocht langs ‘wetter’ en door ‘wâlden’
Na de mooie eerste Wetterwâldenwandeltocht vorig jaar, volgt op zaterdag 30 juni de twee vanaf de Schierstins in Feanwâlden. De routes zijn
deze keer 10 en 25 kilometer. Voor de
25 km. is de starttijd van 9.00-10.00
uur bij de Schierstins aan de Haadstrjitte 1. De wandelaars die de 10
km-route willen doen, kunnen tussen
10.00-11.00 uur beginnen. Om 17.00
uur dient iedereen binnen te zijn.
De naam Wetterwâlden verwijst
naar de Stichting Wetterwâlden
Bûtenfjild die zich inzet voor de re-
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Concert Canta Silva
en gitaarduo
Zaterdag 16 juni om 20.00 uur is er in de Kruiskerk te Burgum een optreden van Canta Silva is het vrouwenkoor van cultuurcentrum de Wâldsang.
Het staat onder leiding van docente en dirigente Jannie de Groot. Uitgevoerd
worden werken uit de Engelse Renaissance, onder andere van de componisten
John Dowland, Thomas Morley en John Gibbons. Twee jaar geleden voerde
Canta Silva de opera Dido and Aeneas uit van Henry Purcell. Ook vanavond
worden werken van deze componist uitgevoerd: delen uit “Come ye sons of
arts”, een Birthday Ode voor koningin Mary. De Engelse negentiende eeuw is
vertegenwoordigd door de componisten Charles Wood en Gustav Holst. Stella
Boggia-van Maris zal het koor begeleiden op piano. Het koor wordt afgewisseld door gitaarduo Rob Nijboer en Thom Brouwer. Zij spelen o.a. werken van
de componisten Dowland, Johnson en Sor. Kortom, een gevarieerd concert!
Iedereen is welkom en de entree is gratis.

creatieve ontwikkeling van het natte
natuurgebied ten noorden van Feanwâlden. Vorig jaar ging hier de
eerste wandeltocht langs. De tocht
van 30 juni gaat meer door het ‘wâlden’-gedeelte van Feanwâlden richting Burgum. Daarbij worden de
twee prachtige fietsbruggen over de
Centrale As in de route opgenomen.
De wandelaars kunnen volop genieten
van het lommerijke coulissenlandschap in dit gebied, dat geldt uiteraard
het meest voor de lange route.Voor de
25 kilometer wordt ook het ‘natte’ ge-

deelte niet vergeten, nl. De Soestpolder tussen Burgum en het Bergumer
Meer. Wie de moeite neemt, kan ook
een kort uitstapje via een vlonderbrug
naar de uitzichttoren maken of naar
de oeverzwaluwenwand. Staatsbosbeheer heeft als beheerder toestemming verleend voor het doortrekken
van deze polder voor de wandeltocht.
Inlichtingen over wandeltocht kunt u
ontvangen bij Stichting De Schierstins, tel. 0511-472937 of via info@
schierstins.nl.

Avond4daagse De Westereen: 
na 50 jaar nog steeds jong
Het wandelevenement wat landelijk de meeste deelnemers trekt, is
ongetwijfeld de avond4daagse. Duizenden, vooral kinderen, nemen hier
aan deel. Zo ook in De Westereen, waar bijna 500 deelnemers zich aan de
afstanden 5 of 10 kilometer waagden. Het was dit jaar een zeer bijzondere vierdaagse.

Vijftig jaar geleden werd namelijk de
eerste vierdaagse in, toen nog Zwaagwesteinde, georganiseerd. Voor de organisatie was dit aanleiding om aan
het programma iets toe te voegen om
dit feit te vieren. Er werd een grote verloting georganiseerd, waar vrijwel de
hele middenstand van De Westereen
een bijdrage aan leverde. In het vorige
nummer van dit blad maakten we hier
al melding van. Een kleine rectificatie
op dit artikel: de daar genoemde kapper “Just mijn” is in De Westereen niet
te vinden. Dit moet uiteraard “Kapper
Just Me” zijn. Veel deelnemers gingen
met een prijs naar huis.
De routes waren dit jaar ook iets aangepast. De verkeerssituatie rondom
het dorp maakte het weer mogelijk

om één van de 10 kilometer routes
weer via de Goddeloze Singel richting
De Valom te laten lopen. Een route
die door de deelnemers zeer werd gewaardeerd. Ook de natuur rondom
de skeelerbaan bood de organisatie de
mogelijkheid om hier een gedeelte van
zowel de vijf als tien kilometer langs te
laten lopen. Hier heeft het dorp er een
mooi stukje natuur bij gekregen.
De laatste avond eindigde de vierdaagse bij het winkelcentrum, waar
Jelle Jitze voor een daverende afsluiting zorgde. Jeugdband Takostu uit
Stiens begeleidde de wandelaars de
laatste kilometers tot de finish. Een
zeer goede band bestaande uit alleen
maar jeugdleden, die hun muzikale
mannetje staan. Een aanrader voor

menige intocht. Deze vierdaagse gaat
de boeken in als een zeer memorabele.
Het jarenlang bestaande organisatieteam ondergaat een metamorfose.
Liefst vier leden hebben te kennen
gegeven plaats te willen maken voor
jongere mensen. De dames Teatske
van der Werff, Anneke Medenblik,
Sietske Lankman en Tjimmie Wijbenga dragen het stokje over aan de
jeugd. Hierdoor blijft de organisatie
ook de komende jaren gewaarborgd.
Dames, heel veel dank voor jullie jarenlange bijdrage aan dit evenement.
Tot slot nog drie dames die even genoemd moeten worden. Twee dames,
Anneke Visser en Anneke van der
Heide liepen voor de 25e keer mee;
Linda de Jong spande de kroon door
al dertig keer mee te doen.

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

Uw vakvrouw
Voor al uw opmaat gemaakte:
-Meubels
-Keukens
-Houten lampen

-Gegraveerde broodplanken
-Reparaties
-Restauraties

www.nynkesmeubelmakerij.nl
info@nynkesmeubelmakerij.com | T. 0634833015
Fogelsang 69 | 9271GC De Westereen

Voor al uw feesten en partijen
Café
„De
Hossebos”
diverse
Caféenzaal
zaal
„Debuffetten
Hossebos”
Voor informatie:
0511-444622
of w.deroos03@knid.nl
Voor
alal uw
binnen
bbq.
Voor
uw
binnen
bbq.
www.caravanameland.nl

Voor
enpartijen
partijen
Vooralaluw
uw feesten
feesten en
endiverse
diverse buffetten
en
buffetten
Voor
informatie:0511-444622
0511-444622 ofofw.deroos03@knid.nl
Voor
informatie:
w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl
www.caravanameland.nl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

ISSER

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS

oninginrichting

GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

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

Wist u dat…

Fietspad It Falomsterpaadsje

… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As
nauw samenwerken met andere partijen?

Het nieuwe fietspad tussen de Achterwei en de Rinewâl in De Falom is sinds een aantal

… Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

weken
in gebruik.
De oude
en het voormalig
zijn verwijderd. Ergaat
is een nieuwe
…
Wetterskip
Fryslân
overbrug
de oevers,
kaden enfietspad
alle oppervlaktewater
brug
geplaats
dienatte
het ‘Falomsterpaadsje’
zodat
u geen
voeten krijgt? aansluit op de Achterwei en het nieuwe fietspad.

…
Wetterskip
grote
inzet toont
samen
met Fryske
De Sintrale
As,Kom deze
Het
is prachtig Fryslân
fietsen en
wandelen
in ons om
mooie
Noardlike
Wâlden.
het gebied
rondom
de Sintrale As te versterken?
‘verborgen
parel’
ontdekken!
… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?
… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuuren landbouworganisaties?

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

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

www.vissergordijnen.nl

… Wij hierover later meer vertellen?

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU A:

MAAND MENU B:

8 Mini Loempia’s + Babi Pangang +
Tjap Tjoy + Daging Kerrie of Roedjak
+ Nasi of Bami (groot)

Babi Pangang + Koe Loe Yu (8 stuks)
+ 2 stokjes Kip Saté + Foe Yong Hai
+ Nasi of Bami (groot)

Voor slechts

Voor slechts

€ 16,95

www.decentraleas.nl

Foto: Fotografie Nanne Nicolai

Foto: Next Architects

€ 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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Iepen mienskip dei bij De Sûkerei
Zaterdag 7 juli organiseert openluchtmuseum De Sûkerei te Damwâld
haar 10 jarig bestaan met een “iepen mienskip dei”, een open dag. Bezoekers en toeristen aan LF2018 kunnen dan gratis kennismaken met de
lokale cultuurhistorie bij het museum.

Er staan diverse feestelijke activiteiten op het programma. Boogschieters
geven demonstraties, er is een sokkenbreimachine, kinderen worden
vervoerd over het terrein met de bokkekar, demonstraties oude ambachten,
sminken voor de kinderen, muziek met
oude (meezing)liedjes, een expositie
over 10 jaar openluchtmuseum enz.
Natuurlijk zijn de vrijwilligers sfeervol gekleed in de tijd van toen op het
museumterrein bij de cichoreidroegerij, de drie wâldhúskes, en de nieuwe
poldermolen.
Naast de cultuurhistorie van De Sûkerei doen de naastgelegen camping/
pension Botniahiem en plusboerderij
Lyts Botniahiem ook mee met deze
«iepen mienskip dei» met een programma welke vrij toegankelijk is, en
wel op het gebied van sport, recreatie
en natuur. Zo is er ondermeer een
springkussen voor de kinderen en kan

men met een boswachter natuurexcursies maken door de omgeving.
Deze “iepen minskip dei” is niet alleen
voor toeristen van LF2018, maar het
is ook de bedoeling om de bewoners
van Damwâld en omgeving kennis te
laten maken met de soms onbekende,
maar zeer bijzondere cultuurhistorie
van de eigen omgeving. Om hierdoor
een gevoel van trots op de eigen historie te creëren; om het dorp een boost
te geven en zich te profileren als een
trotse en zelfbewuste gemeenschap
voor nu en later. Dit alles in het kader
van Culturele Hoofdstad LF2018.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd op zaterdag 7 juli bij openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a te
Damwâld van 10.00 tot 17.00 uur.
Vrije toegang. Meer informatie over
deze dag en de “iepen mienskip” festiviteiten op www.desukerei.nl

14 acts op bruisend FreezeForze Beach Fest
Zaterdag 7 juli zal FreezeForze Beach Fest
opnieuw plaatsvinden
bij It Sylersplak in De
Westereen. Op deze
prachtige locatie, die zichzelf het
enige strand van de Wâlden mag noemen, zullen maar liefst 14 acts, verdeeld over twee podia, het publiek
gaan vermaken.
De organisatie van het festival wil
graag een gemoedelijke sfeer neerzetten met een kwalitatief goed
programma die het publiek gaat verrassen! It Sylersplak wat van zichzelf al een prachtig décor vormt is
een mooie bijvangst, temeer omdat
veel mensen uit de regio deze plek
nog niet kennen. De festivalsite zal
daarnaast prachtig aangekleed worden door mensen met ruime deco
ervaring. FreezeForze Beach Fest
zal feestelijk en knallend worden afgesloten door een 90’s Freestyle Afterparty met onder andere Mental
Theo. In de negentiger jaren scoorde
deze populaire DJ grote hits samen
met kompaan Charlie Lownoise.

een ode brengen aan Nirvana. Powerfolk komt van de band Scrum die jaren
vaste gast waren op het Veenhoop Festival en inmiddels ook in het buitenland actief zijn. De Heavy Hoempa’s
brengen rocksongs gespeeld met koperinstrumenten, zij zullen lopend over
het festival musiceren. En dit is nog
maar een greep uit programmering. Op

de site van het festival www.freezeforze.nl vind je alles wat je moet weten,
zoals line-up en ticketinfo.
Kaartjes kosten slechts €19,50 incl. servicekosten. Een kniesoor die daarover
zal klagen voor 14 acts op één van de
mooiste plekken in de Wâlden. Een
natje, een droogje en goéie muziek.

Met nummers als. Wonderful Days
en Hardcore Feelings waren de mannen niet uit de hitlijsten weg te slaan.
Het programma van het festival zal
weer een breed karakter krijgen, voor
elk wat wils. Zoals gebruikelijk zullen
er twee hardere bands optreden. Dit
jaar zijn dat The Charm The Fury
en Tusky die al op veel grote festivals
optraden. Er zullen ook twee tribute
bands optreden; Doe Maar Na, wat
verder geen nadere uitleg behoeft, én
de bijzondere samenwerking tussen
Rude Boy (die wereldfaam veroverde
met zijn bands Urban Dance Squad
en Junkie XL) en Green Lizzard, die

Veel belangstelling open dag RTV NOF
DE WESTEREEN – Enkele honderden mensen kwamen zaterdag 2 juni naar
de open dag van streekomroep RTV NOF aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte
in De Westereen. ‘Meer dan tevreden, wat een opkomst’, zei Lammert
Brouwer na afloop namens de werkgroep die de dag organiseerde.

Het publiek kon een kijkje achter de
schermen nemen bij het werk van
de vrijwilligers van RTV NOF. Die
dagelijks actief zijn via radio, tv en
online. Willem Kooistra en Bauke
Schaafsma van Foarút oer de As mei
de Handel openden de dag door de
deur van de studio met ballonnen
door te prikken. Burgemeester Klaas

Agricola van Dantumadiel sprak lovende woorden over RTV NOF. ‘Het
medium voorziet in een duidelijke behoefte en kan ons als gemeente helpen
in de promotie om Dantumadiel nog
meer op de kaart te zetten’, vertelde de
burgemeester in de uitzending van de
Weekend Nieuwsshow.

Naast rondleidingen en uitleg over
radio, het maken van berichten op de
website (www.rtvnof.nl) en het monteren van video’s waren er optredens
van Griet Wiersma en Gaatze Bosma.
De dag leverde enkele aanmeldingen
voor nieuwe vrijwilligers op. Mensen
die ook belangstelling hebben in een
vrijwilligersfunctie bij RTV NOF
kunnen contact opnemen via: vacatures@rtvnof.nl. De open dag werd
feestelijk afgesloten met een barbecue
voor alle omroepvrijwilligers.

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

wethouders, waardoor er vanuit de
gemeente een soort radiostilte heerst.
Begrijpelijk, taken moeten ook daar
opnieuw worden verdeeld. Maar dat
houdt uiteraard niet in dat gemaakte
afspraken en toezeggingen nu ineens
niet meer gelden.
Het bestuur zal de nieuwe wethouders
hier zeker op aanspreken met als prioriteit de toegezegde verlichting langs
de Rinewâl en het fietspad ter hoogte
van Tuin, alsmede een oplossing op
korte termijn voor de Miedloane.
Hier zal nu toch echt iets moeten
gebeuren. Een onderwerp waar het
bestuur steeds weer mee wordt geconfronteerd is het afsluiten van de

Foto: Peter Tromp

fietstunnel. Er zijn inwoners van ons
mooie dorp die er blijkbaar genoegen
in scheppen om het bestuur keer op
keer hierover via mail aan te moeten
spreken. Met dezelfde personen is er
vorig jaar via facebook ook al een discussie geweest waar het bestuur duidelijk heeft gemaakt hoe het besluit
om de tunnel te sluiten tot stand is
gekomen. Op de jaarvergadering was
er ook volop de gelegenheid om het
bestuur hier op aan te spreken. Maar
daar verschijnen de criticasters niet.
Het is namelijk veel gemakkelijke om
via facebook en mail kritiek te hebben. Om definitief een einde de maken aan deze discussie nog één keer
de uitkomst van het overleg met de

gemeente. De tunnel komt niet terug
als fietstunnel. Het alternatief is een
veilig fietspad, waar nog verlichting
zal worden aangebracht. De werkzaamheden om de tunnel geschikt te
maken voor fleermuizen zijn in volle
gang of inmiddels afgerond.
Eén van de activiteiten welke Doarpsbelang ontplooit is de herdenking
op 4 mei. Ook dit jaar waren hierbij
veel inwoners van De Westereen aanwezig. Ook leerlingen van de beide
basisscholen werken hier ieder jaar
aan mee in door na het noemen van
elke naam die op het monument staat
een witte roos bij het monument te
plaatsen. Ook maken de leerlingen

van groep acht een gedicht wat wordt
voorgedragen. Als slot van dit artikel
daarom één van deze gedichten, geschreven door Rowan:
“Op de zolder elke keer weer, ik hoorde gestamp, gepraat, Hij loopt langs,
zweet op mijn voorhoofd en zenuwen,
iedereen en afwachten. De deur ging
dicht en hij was weg. Even een knuffel, een zoen.
Dan de volgende dag, nu waren het
er twee. Iedereen dacht weg er mee.
Weer zenuwen, zweet en ze waren
weg. Weer een knuffel en een dikke
zoen.”
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19
JUNI
19.00 - 21.00 UUR

LEEUWARDEN
LOCATIE WILAARDERBUREN

Verzinken

Poedercoaten

Industriële
spuiterij

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS

Truck- en
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl
WWW.AUTOVANDERWAL.NL

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

00,-

0,-

€ 12.5

VW POLO 1.4 TDI CROSS
BJ 2009 | 114.000 KM

MERCEDES BENZ B-KLASSE B200
AUTOMAAT
BJ 2000 | 82.000 KM

€ 795

0,-

0,-

€ 695

€ 850

VW POLO 1.4I-16V TRENDLINE
AUTOMAAT
BJ 2008 | 99.000 KM
0,-

VW GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORT
AUTOMAAT
BJ 2007 | 73.000 KM
0,-

€ 795

€ 995

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI S-LINE
BJ 2007 | 171.000 KM

AUDI A3 SPORTBACK 1.8 TFSI PROLINE
AUTOMAAT
BJ 2009 | 202.000 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675
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Het leven van alle dag
Graag wil ik je iets vertellen over een cursus die ik wil organiseren.
Deze cursus gaat nl over het leven van alledag. Iedereen maakt elke
dag van alles mee, je hebt het druk met je werk, en thuis in de opvoeding van de kinderen. En in je vrije tijd doe je nog aan sport om gezond
en fit te blijven. En dan kom ik ook nog eens met een uitnodiging voor
een cursus.

Pingo-toernooi

Op zaterdag 30 juni wordt voor de 6e keer het Pingo 7x7 voetbaltoernooi gehouden bij voetbalvereniging VVT in Twijzelerheide. Twintig teams, waaronder zes dames, strijden weer om de ‘Harm Weistra-bokaal’. De afgelopen drie jaar was
bij de prestatieteams t’Hokje uit Twijzelerheide e.o. de sterkste. Wie stoot het team van coach Folkert Zwaagstra van de
troon? Het jaarlijks terugkerend evenement is inmiddels een begrip in de regio, ook dit jaar is iedereen weer welkom op
sportpark De Heide, ook voor de jeugd is er genoeg te doen. De wedstrijden beginnen om 10 uur s ’morgens en de dag
wordt s ’avonds rond 19.30 uur afgesloten met live artiest Johnny de Vries. Ook is er deze dag weer een verloting waarvan
de opbrengst voor een deel naar een goed doel gaat.

Wat is dat voor cursus, hoor ik je
denken? Nou, dat zal ik je vertellen. Het gaat nl over al deze bovenstaande dingen. Want al deze
dingen horen bij het leven. Maar
weet je wat er nog bij komt? We
kunnen eens bij elkaar gaan zitten
om naar elkaar te luisteren over de
dingen die soms best moeilijk zijn,
nl goede keuzes maken in het leven.
Hoe maak je goede keuzes? Hoe
krijg je rust in je hart? Hoe en waar
vind je dat? Door met elkaar in de
bijbel te lezen en te horen hoe actueel dat belangrijke Boek nog steeds
is! En onder leiding van ds. Koppe
en z’n vrouw Jenny kunnen we dan
ook horen hoe zij hun leven leiden.
En dat is heel interessant! Dus samen naar elkaar luisteren en van
elkaar te leren is de opzet van deze

geloofscursus. Ik hoop van harte dat
je je aangesproken voelt door bovenstaande tekst. Geef je dan op en stuur
dit bericht door naar vrienden of kennissen.
We gaan in het najaar starten op 25
oktober en de volgende data zijn: 1
november, 8 november, 15 november,
22 november en 29 november. De
avonden starten om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur. De kosten zijn €
3,- per persoon per avond. Koffie en
thee zijn gratis ! Het is in de Kazerne,
aan de Mûnewei 17 in De Westereen.
Je kunt je opgeven of meer informatie vragen bij Henk Jagersma, 0511447455 of 06-54326689 ( tel., app of
sms) of henkenbaukje@hetnet.nl
Henk Jagersma

Prijswinnaar Slagerij Dantuma

Staand van links naar rechts: Damian Wolsink, Jacco de Vries, Jurre Visser, Jasper v/d Bij, Sándor Schoppen
Zittend van links naar rechts: Sven Visser, Sven Planting, Jan Zwaagstra

Kampioenschap JO10-1
Vorige week was het dan zover. De JO10-1 van VV Zwaagwesteinde kon
kampioen worden! Daarvoor moest er echter eerst nog van Eastermar
JO10-1 gewonnen worden. Om 8:30 zaten alle spelers in de kleedbox met
een gespannen gezicht te luisteren naar de opstelling van vandaag.

Dat het spannend was, was duidelijk
te merken tijdens de warming up.
Wat al een jaar lang een vast ritueel
is, waren ze nu helemaal kwijt. Om
9:00 uur begonnen de mannen aan
de laatste wedstrijd van dit seizoen.
Al snel bleek dat VVZ een maatje te
groot was voor Eastermar, echter werd
dit niet bestempeld met een doelpunt.
Pas na 15 min was het Jacco die de bal
netjes in de touwen schoot en VVZ
het verlossende doelpunt gaf 1-0. Nu
het ijs gebroken was ging het ineens
heel snel, de spanning was er af en
VVZ ging weer voetballen als van

ouds. Binnen enkele minuten was de
stand 5-0 en konden de jongens met
een gerust hart naar de kleedkamer
voor een welverdiende pauze.
Na rust werd het goed opgepakt en
al snel vloog de ene naar de andere
er in. Van een afstand schot van Jan
tot een tikkie takka a la Barcelona
van Sven en Jurre. De meest prachtige doelpunten kwamen voorbij van
o.a. Jasper met zijn linkerbeen en de
altijd op de juiste plek staande Sven P.
Zelfs ons laatste man Damian kwam
bijna toe aan scoren. Die laatste hielt

het achterin netjes schoon en hoefde
onze keeper Sándor maar 1 keer in te
grijpen door een cornerbal er geweldig
uit te stompen. Op het moment dat
de scheidsrechter affloot was iedereen
de tel kwijt, het waren er meer dan 10
wisten de spelers te melden. Gelukkig
had de scheidsrechter het netjes bijgehouden en bleken we met 15-0 te
hebben gewonnen.
Na de wedstrijd snel omkleden en
daarna met de toppers een rondrit
door De Westereen om zo iedereen
te laten merken dat we kampioen zijn
geworden. Het was een geweldig seizoen dit jaar. 1 wedstrijd verloren de
rest gewonnen. In totaal 82 doelpunten gemaakt en maar 3 tegendoelpunten!

De Westereender ook online:

www.westereender.nl

Naast een uitstekende kwaliteit en gegarandeerde versheid van de topproducten, zijn er bij slager Dantuma in De Westereen aan de Noarder Stasjonsstrjitte bovendien regelmatig ook nog leuke acties, zoals onlangs het raden van
het totaalgewicht van alle medewerkers van slagerij Dantuma. Het totaalgewicht van de negen medewerkers bedroeg 662 kg. De heer Van der Werf uit
De Westereen zat met 660,5 kg hier het dichtst bij en mocht dan ook een goed
gevulde vleesmand in ontvangst nemen. (Eigen foto).

3 2 | de Westereender

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S
GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO
EN VEEL MEER...
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DE SLEUTEL TOT SUCCES!
Vanaf 20 februari 2018 start De Flexibele Makelaar met een unieke
sleutelactie. Tientallen sleutels zijn verstopt in de omgeving van
Surhuisterveen, De Westereen en Grootegast, die garant staan voor
een leuke prijs.

VELE PRIJzEN WAARONDER:
Geheel verzorgd weekend weg naar Ameland voor 2 personen
Mydlink Smart Home Security kit
Geheel verzorgde BBQ of Gourmet voor 8 personen (4x)
Smartwares FSS-15 brandveiligheidsset (5x)
Tot 31 juni 2018 krijgt u de kans om in de dorpen te zoeken naar de
verstopte sleutels. Wanneer u de gelukkige vinder bent kunt u de
sleutel inleveren bij onze vestiging Surhuisterveen of Grootegast,
waar u te horen krijgt welke prijs u in ontvangst mag nemen.
Via Facebook en Instagram worden er regelmatig ‘tips & tricks’
gegeven die u kunnen leiden naar de grotere prijzen.
Houdt onze Facebook en Instagram dus goed in de gaten, wie weet
is daar de ‘sleutel’ tot succes te vinden..!

FACEBOOK.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR

TEL. 0512 - 36 91 22

INSTAGRAM.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR

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

