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Muziekavond 
voor mensen met
beperking in Badhús
DE WESTEREEN – In Badhús De Westereen wordt in het seizoen bijna iedere
twee maand een sfeervolle discoavond georganiseerd voor mensen met
een beperking. ‘Zaterdag 24 november organiseren we een evenement
dat groter is dan tijdens de voorgaande edities.

Dankzij een subsidie van stichting Handicap.nl kan het Badhús
een artiest aantrekken. We hebben bewust gekozen voor Gaatze
Bosma, een zanger die in staat is
om er een gezellig feest van te
maken’, verklaart Anja Faber. ‘Wij
willen de mensen met een beperking niet alleen graag een sfeervolle avond bieden, maar hun ook
het gevoel geven dat ze betrokken
zijn bij de maatschappij.
Als Badhús vinden wij dat belangrijk en ligt hier voor ons een
uitdaging die we graag aannemen.
Mensen met een beperking hebben vaak moeite om aansluiting
te krijgen bij het uitgangsleven,
gewoon omdat ze een beperking
hebben. Het Badhús biedt daarbij
alle faciliteiten en is bijvoorbeeld
rolstoelvriendelijk in gebruik.
Bovendien zijn er uitstekende toiletten en beschikken we over vrijwilligers die uitstekend voor hun
taak zijn toegerust. We hebben
de faciliteiten en mogelijkheden,
dus maken we er een mooi feest
van. We hebben bewust gekozen
om het evenement deze keer een
grotere vorm te geven, we hopen

Hé huizenzoeker,
loop eens binnen
bij Gelske!

daardoor nog meer mensen naar
het Badhús te halen’, aldus Faber.
Iedereen met een beperking is dus
welkom op zaterdagavond 24 november. Uiteraard mag er begeleiding mee, zoals een ouder, broer,
zus of andere vrijwilliger. De nadruk ligt echter op de mensen met
een beperking.
Dat een artiest als Gaatze Bosma
uit De Westereen op zo’n avond
niet mag ontbreken is eigenlijk
logisch. Gaatze Bosma beschikt
over een breed scala aan muziek,
van een rocknummer van Elvis tot
een Nederland of Friestalig nummer, waarbij hij zichzelf begeleidt
op de gitaar. Een zanger van het
volk, zeer toegankelijk voor zijn
vele fans en de mensen die naar
zijn optredens komen. Inmiddels
laat de zanger van nummers als:
‘Wat een feest’, ‘Sofia’ en ‘Je kan
er om huilen’ iedereen bewegen,
meezingen en meedoen tijdens
zijn optredens.
‘Dat je in het dagelijkse leven beperkt bent wil niet zeggen dat er
geen feestje gebouwd kan worden.
Gaatze Bosma is niet alleen een

rasechte Westereender maar ook
een inmiddels zeer bekende Westereender. In het zuiden van het
land hebben ze Bekende Nederlanders ook wel BN’er genoemd,
maar hier in Fryslân en verre
omstreken is Gaatze Bosma een
BW’er, een Bekende Westereender.
Naast zanger Gaatze Bosma zal
de zeer bekende en in de regio
populaire DJ Hendrik de muzikale omlijsting van deze avond
verzorgen. Anja Faber bestuurslid van het Badhús is in haar
dagelijkse leven begeleidster van
WIL en heeft deze avond georganiseerd: ‘Meedoen begint bij
jezelf en dat is wat de bedoeling
van deze avond is. Heerlijk even
ontspannen en contacten leggen
met anderen. Een avondje met
leuke en vooral gezellige muziek
is daar een uitstekende manier
voor. Ik hoop dan ook dat uit de
hele regio mensen hier naar toe
komen. Uiteraard is de zaal rolstoeltoegankelijk en wat ook niet
onbelangrijk is, de toegang is gratis. Wij zien je graag op zaterdag
de 24e. De avond begint om 20.00
uur. Let op, wees op tijd want vol
= vol’, waarschuwt Anja lachend.

Gaatze Bosma. (Foto: Grietje Bosma).

mooie oogmode

Loop vrijblijvend binnen voor een gratis
oriëntatiegesprek. Liever op afspraak?
Bel (0511) 42 63 33 of stuur een mail naar
FinancieelAdvies.noordoostfriesland@
rabobank.nl

Rabobank Noordoost Friesland

Gelske van der Veen
Financieel Adviseur Particulieren

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

professionele oogzorg
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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

AUTOMAAT

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

•
•
•
•
•

CITROËN C3 FEEL EDITION

MITSUBISHI COLT CZ3 1.3 INVITE

airco/ecc, CitroUen radio cd/usb,
cruise control, LED verlichting, enz.
HOGE ZIT
bj 2016 - 40.764 km
€ 12.750,-

5 DRS airco, radio cd,
elektrische ramen, trekhaak,
centrale vergrendeling, enz.
bj 2006 - 138.989 km
€ 4.750,-

LUXE UITVOERING! airco/ecc,
Ford radio cd, licht metalen velgen,
elektrische ramen, cruise control, enz.
bj 2009 - 97.780 km
€ 10.995,-

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

RENAULT CLIO TCE DYNAMIQUE

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 TSI OPTIVE

airco, Renault radio, navigatie, cruise
control, licht metalen velgen, mistlampen voor LUXE UITVOERING!
bj 2015 - 34.460 km
€ 12.495,-

5 DRS airco/ecc, Volkswagen radio
cd/navigatie, licht metalen velgen,
cruise control, enz.
bj 2008 - 110.994 km
€ 7.950,-

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

• Kasten
• Woonaccessoires
• Verf en krijtverf
• Styling- en kleuradvies
• Schilderwerken
• Interieur
• Kadoartikelen
Openingstijden:
*Donderdag 10:00-17:00 uur
*Vrijdag
10:00-17:00 uur
*Zaterdag 10:00-17:00 uur
*van 12:00 tot 13:00 uur zijn wij gesloten

Ferlinge Stasjonsstrjitte 85, 9271 CC De Westereen
LEF Interieur & Styling
Tel. 06-40 39 33 65

FORD
S-MAX 2.0
16V
TITANIUM
V
Voorweg
17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl

AutoBoersma

AutoBoersma
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Tijdverspilling

Hoofdprijs van € 450,- aan Westereender Keaplju bonnen

Sint-Nicolaasactie Westereender Keaplju
graag voor messcherpe prijzen inkoopt, of het nu gaat om een cadeau
voor de kinderen of voor volwassenen.
‘Het is hier altijd vertrouwd kopen.
Natuurlijk let ik op de prijzen, maar
ook de kwaliteit moet goed zijn.
Ook vind ik het een groot voordeel,
dat ik bijna voor iedere winkeldeur
kan parkeren zonder dat ik daarvoor
moet betalen,’ aldus Sint-Nicolaas.

In de maanden november en december zal De Westereen uiteraard ook
dit jaar weer in het teken staan van sfeer en gezelligheid. De middenstandsvereniging De Westereender Keaplju organiseert weer een prachtige Sint-Nicolaasactie, met daarbij weer veel prijzen in de vorm van de
Westereender Keaplju waardebonnen. Deze actie is in opzet gelijk als in
voorgaande jaren. Men krijgt bij iedere besteding bij de deelnemende
winkeliers, herkenbaar aan het affiche op het raam, één lot en vervolgens bij elke 5 euro weer een lot. Op deze loten hoeft men alleen maar
een telefoonnummer in te vullen, zodat De Westereender Keaplju u na de
trekking kunnen bellen, als u een prijs heeft gewonnen.

Zaterdag 17 november, de dag dat
Sint-Nicolaas weer in de haven met
de boot in De Westereen arriveert,
gaat in het Keapmansdorp De Westereen de inmiddels traditionele
Sint-Nicolaasactie weer van start.
Deze actie eindigt op dinsdag 5 december. Tijdens de Sint-Nicolaasactie maakt u niet alleen kans op
een van de prachtige prijzen, maar
kunt u ook volop profiteren van
scherpe prijzen, de service en niet
te vergeten de kwaliteit en het brede
assortiment, dat het regionale centrumdorp te bieden heeft. Parkeren

is altijd gratis en dichtbij de zaken
waar u tot tevredenheid kunt slagen.
De Westereen is tijdens de komende donkere dagen een warme bron

van sfeer en gezelligheid, waar het
plezierig winkelen en kopen is bij
de actieve leden van de middenstandsvereniging De Westereender
Keaplju.
Naast de gezelligheid van het dorpse
karakter, biedt het centrum van de
regio een groot assortiment, waardoor vrijwel iedereen slaagt. Bij de
Westereender Keaplju in De Westereen is service nog een vertrouwd
begrip. Dat Sint-Nicolaas altijd als
eerste een bezoek brengt aan De
Westereen is logisch, omdat de Sint

Profavontuur Danique Braam
FEANWÂLDEN – Wielertalent Danique Braam uit Feanwâlden had
in de herfst het vizier op de toekomst gericht. Zij koesterde ambities,
wou hogerop, vooral vanuit het besef dat ze meer kwaliteiten heeft. De
23-jarige wielrenster stapt volgend jaar over naar de profs, haar ultieme
doelstelling en droom daarmee realiserend. Zij zal volgend jaar koersen in
het tricot van het Belgische Lotto-Soudal.

‘Natuurlijk koop ik ook hier in De
Westereen om kans te maken op
een van die mooie prijzen, de Westereender Keapljubonnen. Ik weet
zeker dat ik daar ook altijd mensen
blij mee maak. Zij kunnen dan zelf
een keuze maken uit het ruime assortiment. Ik zie deze waardebonnen ook vaak op verlanglijstjes staan.
Vooral veel ouders, pake’s en beppe’s
vinden het een prachtig idee. Ze
kunnen dan naar eigen inzicht uit
het gevarieerde aanbod een keuze
maken.’
De schitterende Sint-Nicolaasactie
kent een hoofdprijs van maar liefst
450,- euro en daarnaast 2 keer 200,, 4 keer 100,- en acht keer 50,- aan
Westereender Keaplju waardebonnen. De prijswinnaars worden na
de eerste trekking uitgenodigd, om
onder het genot van een kopje koffie, op donderdag 7 december in
café De Hossebos bij de definitieve
trekking aanwezig te zijn. Tijdens
dit gezellig uurtje worden de prijzen
van de Sinterklaasactie uitgedeeld.
De sponsors zijn: Sake Store; De
Bruin isolatie, TUIN!, apotheek de
Dorpsacker; Multimate; De Vries
Everts Numan; Bouwkundig Bureau DMA en Rabo Bank.

COLUMN

Centen of patiënten
Stel je bent boer en je houdt het hoofd
niet langer boven water. Dan kun je
je toch niet voorstellen dat de bank
roept: “Morgen voor drie uur ‘s middags moet de stal schoon zijn. Alle
honderd dieren eruit. Maakt ons niets
uit waar je ermee naartoe gaat, maar
om drie uur staat er geen koe meer op
stal.” Of je hebt een supermarkt en je
gaat failliet. Dat de bank zegt: “Morgen om drie uur is de hele winkel leeg.
Geen blik sperziebonen staat nog in
de schappen.” Dat zou toch raar zijn.
Maar zo gaat het wel in de zorg.
Eind oktober gingen er vier ziekenhuizen failliet. Het ging om de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord,
Lelystad en Dronten en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Allemaal hoorden ze bij de zogenoemde
MC Groep, die kopje onder ging. De
rechter sprak donderdag definitief het
faillissement uit. Dat nieuws kwam
hard aan bij alle werknemers. Maar
wat nog veel harder aankwam, was
het bericht dat het Slotervaart in Am-

sterdam in 24 uur tijd alle patiënten
moest wegwerken. Een dag en nacht
de tijd om vijftig patiënten te verplaatsen naar een andere plek. Als je
er over nadenkt is het idioot. Ambulances en taxi’s reden af en aan om iedereen te vervoeren. Patiënten kregen
pas in de taxi te horen waar ze naartoe
gingen. Ondertussen wisten patiënten
thuis niet of de afspraken op de poli
voor die dag wel of niet doorgingen.
De telefoon stond roodgloeiend. Huilende verpleegkundigen, een stoep vol
met mensen van de pers en patiënten
die witheet waren.
Als ik dit zo typ, zou het zo het scenario van een nieuwe Hollywoodfilm
kunnen zijn. Een film over een ziekenhuis waar een dodelijk virus uitbreekt,
waardoor iedereen in minder dan 24
uur tijd geëvacueerd moet worden.
Lukt dat niet dan gaat de hele wereld
ten onder. Zoiets. Maar niks geen dodelijk virus in Amsterdam; waar het
hier om gaat, is geld. Keiharde euro’s.
Wanneer je er over nadenkt, is het
toch van de gekke dat ziekenhuizen

commerciële organisaties zijn. Dat ze
onderling met elkaar moeten concurreren op het geven van de beste behandelingen. Voorstanders van deze
marktwerking roepen: ‘Ja, maar zo
krijg je dus wel dat alleen de beste
ziekenhuizen overblijven.” Zal zo zijn,
maar het betekent tegelijkertijd dat
kleine ziekenhuizen verdwijnen. Die
hebben simpelweg niet het budget om
met de grote concurrenten de strijd
aan te gaan. In Friesland zagen we dat
bij ziekenhuis De Sionsberg gebeuren,
dat in 2016 failliet ging. En dus moeten patiënten in de regio boven Dokkum voor zorg steeds verder reizen.
Dat geldt nu ook voor alle mensen in
de Flevopolder. Prima wanneer dat
voor een ingewikkelde knieoperatie is,
maar niet wanneer je aan het bevallen
bent of acuut hulp nodig hebt.
Als je het mij vraagt had de overheid
de zorg nooit uit handen moeten geven aan commerciële partijen. Het is
fout om toe te zien hoe er winst gedraaid wordt op een ziekenhuis. Want
we weten allemaal: wanneer er geld in
het spel is, gaat dat ten koste van de

Ik erger mij aan de Zwarte Pieten discussie. Ik mag dat waarschijnlijk niet
zeggen, want iedereen lijkt tegenwoordig inderdaad het gevoel te hebben dat er
tijdens het Sinterklaasfeest gediscrimineerd wordt. Daar ben ik dan wel weer
blij mee, want ook ik heb dat gevoel, niet
alleen nu, maar ook, of misschien juist
toen ik kind was. Niet door Zwarte Piet,
die kwam in mijn visie gewoon door de
schoorsteen. Nee, die man met de grote
baard en zijn ontzettend dikke boek. Ik
moest soms bij hem op schoot zitten en
dan de vernedering ondergaan dat ik
alles goed deed, waarschijnlijk het liefste
kind van de klas was. Sommigen wisten
wellicht wel beter, anderen niet. De andere kinderen en om eerlijk te zijn, daar
zaten rotjochies bij, bleken echter ook heel
lief en aardig te zijn. Die schoolmeesters
en juffen hadden vroeger toch maar een
makkie. Het stond allemaal in het dikke
boek, een boek vol verhalen, dat ontstaan
was door privacy inbreuk op mijn kindzijn. Stiekem voor het raam liggen luisteren wat ik allemaal zei en deed. Niet
wat mijn ouders deden, nee ik was de
gebeten hond.
Ik vond het net een rapport en het gaf
mij nog meer spanning als de Pieten
door de schoorsteen gingen. Het Pietenbestaan was toen veel minder druk, ze
hadden nog tijd om alles te verstoppen,
terwijl iedereen bij ons thuis sliep. Als
je zo braaf was geweest als ik, mocht je
toch heel veel verwachten, meer dan de
warme trui, de wollen sokken, de bromtol, de chocolade letter en het boek dat ik
kreeg. Echt, u wilt het waarschijnlijk
niet geloven, maar er waren minder
lieve kinderen die veel meer kregen. Dat
vond ik discriminatie. Later besefte ik
pas, dat deze kinderen ook veel rijkere
ouders hadden. Wat dat betreft is er niets
veranderd aan het kinderfeest.
Jefanka
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goede zaak. Dat is menseigen: geld
verandert je. Of je nou wilt of niet, uiteindelijk kiest iedereen voor het meest
gunstige financiële plaatje.
Een ding is ons eind oktober wel heel
pijnlijk duidelijk geworden: geld is
tegenwoordig het dodelijke virus uit
de Hollywoodfilm. We zien nu wat
er van die marktwerking in de zorg
komt. Niet patiënten staan meer centraal maar centen. En wij patiënten
betalen uiteindelijk de rekening.
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.

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN
12 DECEMBER INLEVEREN
VOOR 1 DECEMBER
BIJ DE REDACTIE.
De Westereender verschijnt in:

De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude, Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De Falom,
Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast, Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel, Jistrum,
Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch,
Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp, Burgum.
Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen
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Fryske P gyske
mei biolo ukten!
d
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Slotfeest!
25 november
WTC EXPO

KOOP NU JE
TICKETS!
ONLINE KAARTEN BESTELLEN
Bêste plak E 39,50 •

1e rang E 34,50 • Ring E 29,50

vanaf

€ 14.99

Deze actie loopt van maandag 29 oktober 2018 t/m zondag 20 januari 2019.

EL
NN

Leeuwerikstraat 63

G

A

ENZ

*Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).

Coop De Westereen

bij elke €5.aan boodschappen
*

P

Spaar nu voor originele
KitchenAid pannen

E
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Herfst
Na een lange, warme zomer en nazomer heeft het najaar toch langzamerhand de natuur in zijn macht. Een
macht van pracht en praal, met werkelijk schitterende beelden. De natuur kleurt, zoals het alleen maar kan in
de herfst.

De schitterende kleuren van de bomen, het idyllische gezicht van een
laan die naar een boerderij loopt, de
ondergaande zon, die naast het geluid
van een vlucht wilde zwanen, prachtige beelden oplevert. Melancholische
beelden, versterkt door een overvliegend groep roepende wulpen, waarbij
gedachten de vrije loop kunnen krijgen, maar als de zon in het water zakt
en zijn glans verliest komen de eerste
huiveringen van kou.
Het ochtendgloren, waarbij de zonnestralen zich in de laaghangende

mist priemen, een nevel die het spinnenweb nog meer elan geeft. Het
ingenieuze van het web dat bij ons
mensen verwondering wekt. Tussen
de bladderen die het de bodem en
het gras bedekken zijn niet alleen de
vallende eikels te zien, maar komen
ook de paddenstoelen tevoorschijn.
De kikker haast zich naar de sloot, de
egel zoekt zijn plekje, terwijl de gaai
een rauwe waarschuwende kreet laat
horen. De eerste rijp op de gelukkig
niet gesnoeide tuin en de mezen bij de
vetbollen.

Herfst zoals jij is er maar een. We
maken ons klaar voor de winter, maar
ondertussen genieten we van de laatste zonnestralen in het besef dat een
nieuwe dag regen en wind kan maken.
Ook dat is de herfst in optima forma.
Herfst wat ben je mooi, zoals veel fotografen kunnen beamen, zoals Marcel van Kammen die ons graag laat
meegenieten van het fraaie herfstdecor wat de regio biedt.
Johannes van Kammen

Expositie en boekpresentatie Iepen Doar(p)
Iepen Doar(p), het project dat eerder
dit jaar online en op radio en televisie bij Omrop Fryslân 129 portretten
van alle inwoners uit Feanwâldsterwâl
publiceerde, exposeert t/m 6 januari
in de Schierstins te Feanwâlden. Op
de expositie, samengesteld door Aukje
Litjens, zijn foto’s en audiofragmenten uit Iepen Doar(p) terug te horen
en zijn diverse attributen uit het dorp
te zien. Ook worden historische foto’s
en schilderijen van het dorp geëxpo-

seerd. De Iepen Doar(p) expositie in
De Schierstins is dinsdags t/m zaterdags van 13.30-17.00 uur te bezichtigen, behalve op zaterdag 17 en 24 november. Ook tijdens de kerstvakantie
en Tweede Kerstdag is de tentoonstelling open voor publiek.
Onderdeel van het project is een fraai
fotoboek van 272 pagina’s, met 129
portretten van de inwoners van Feanwâldsterwâl. De beelden in het Iepen

Doar(p)-fotoboek zijn gemaakt door
de fotografen Tryntsje Nauta en Marieke Kijk in de Vegte. De verhalen
zijn vastgelegd door Hester Heite,
Sippy Tigchelaar en Sjoerd Litjens.
Het Iepen Doar(p)- fotoboek, vormgegeven door Jelle Post, is verkrijgbaar via iependoarp.eu/fotoboek,
De Schierstins in Feanwâlden en
verschillende boekverkooppunten in
Friesland.

Het multimediale project Iepen
Doar(p) - Feanwâldsterwâl, onderdeel van het hoofdprogramma
van Leeuwarden-Fryslân Culturele
Hoofdstad 2018, is online vanuit 73
verschillende landen gevolgd en kreeg
lokale, regionale, nationale en internationale media-aandacht. Op de website www.iependoarp.eu zijn alle 129
audiovisuele portretten terug te zien
en luisteren. Het Fries Historische en
Letterkundig Centrum Tresoar zal de

toegankelijkheid van het project voor
toekomstige generaties waarborgen.
Beelden van Iepen Doar(p) waren in
de maand oktober zien bij fotofestival
Fryslân Foto. Het project is onderdeel
van een multimediale installatie van
Leeuwarden-Fryslân 2018 die terug
te vinden is op het Noordelijk filmfestival (5-11 november) en Explore
the North, het festival dat op 22-24
november het einde van het culturele
jaar 2018 markeert.
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oninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46 - De Westereen - Tel. (0511) 44 21 21

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

De notaris voor ondernemend Friesland!

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

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Speculaas Gebak stukje

€ 6.95

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Pepernotenbrood

€ 2.95

Tuin! Leeuwarden
Mr. P.J. Troelstraweg 165a
8919 AB Leeuwarden

Vrijdag en zaterdag

Elke maandag

Roomboter Amandelspijs staven € 3.95
6 gesorteerde bolletjes

€ 1.99

4 broden
(wit, bruin of volkoren)

€ 6,99
6,95

Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

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
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Amateurarcheoloog en metaaldetectorzoeker Lieuwe Feenstra uit Kollumerzwaag

Bodemvondsten leggen regionaal verleden bloot
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra/Lieuwe Feenstra

KOLLUMERWAAG – Het is niet altijd goud wat er blinkt, maar ook met
zilver, ijzer en zelfs steen is amateurarcheoloog en metaaldetectorzoeker
Lieuwe Feenstra uit Kollumerzwaag bijzonder ingenomen.

De regionale bodem biedt een schat aan
informatie over het verleden. Een ‘gouden’ schat, omdat daardoor een klein
deel van het leven van duizenden jaren
geleden weer voor het daglicht komt.
Lieuwe Feenstra zoekt vooral in de regio naar het leven van destijds. Munten
en stenen werktuigen verhalen van rendierjagers. Speuren naar voorwerpen is
een aspect, maar daarna het gevonden
voorwerp terugbrengen naar de tijd
waarin het hier is gemaakt, gebruikt of
wellicht op een andere wijze is terechtgekomen, is ook bijzonder boeiend.
‘Ongelofelijk eigenlijk, het besef dat
tot je doordringt dat hier eeuwen geleden mensen rondzwierven om in hun
levensonderhoud te voorzien. Echt ik
vind het verbijsterend,’ verklaart Feenstra, die in zijn huis een paar vitrines
met ‘schatten’ uit de prehistorie koestert.
Daarin ook bodemvondsten die met de
metaaldetector zijn gedaan waaronder
munten, maar ook een herinnering aan
de Tweede Wereldoorlog, de speld met
het beruchte en gehate SS-symbool er
op.
‘Belangstelling voor geschiedenis? Nee,
dat had ik niet zozeer wat betreft de
wereldgeschiedenis. Regionale archeologische vondsten, die hadden wel altijd
mijn interesse. Eigenlijk van jongsafaan.
Ik denk dat dit mede komt omdat ik
eigenlijk een buitenmens ben, ik mag
graag vissen, maar ook kievitseieren
zoeken vond ik, met de nadruk op vond,
schitterend. Het zwerven door de weilanden, het zitten wachten op de vis die
eventueel bijt. Wat vind je? Wat voor vis
bijt er? Dat geeft een bepaalde spanning
en opwinding als je het resultaat ervaart.
Dat heb ik nu ook als ik op zoek ga naar
voorwerpen of met de metaaldetector het veld in trek. Je weet nooit wat
je vindt als de detector een sein geeft,
vaak is het niets, maar ik kan soms met

Pijlpunt (ca. 3000 jaar voor Christus)

iets heel kleins intens blij zijn. Vooral
als het gebruiksvoorwerp is. Ik probeer
het dan in de tijd van toen te plaatsen.
Ik heb daar inmiddels veel kennis over
opgedaan, niet door studie, maar vooral
door bezig te zijn met ontdekken, een
soort van zelfstudie. Het is zo bijster interessant, dat het voorwerp eigenlijk in
mijn broekzak brandt. Het branden van
nieuwsgierigheid, je wilt er meer over
weten. Laat het een passie zijn, het is
voor mij ontzettend boeiend, maar toch
laat ik het niet mijn leven beheersen.
Het gezin staat voorop.’
Op de tafel in de woonkamer heeft
Lieuwe Feenstra een gevarieerd aantal
van zijn vondsten uitgestald. Niet om
te imponeren, maar vooral om te tonen
wat de regio (en dat houdt natuurlijk
niet op bij Kollumerzwaag) te bieden
heeft. Met het duidelijke, maar vooral
ook enthousiaste verhaal erbij, wordt er
veel helder. Ogenschijnlijk simpele stenen beginnen weer te leven. Visioenen
van de ‘smid’ zoals Lieuwe hem noemt,
een van de belangrijkste mensen uit de

groep van rendierjagers, doemen op. De
smid die dagelijks bezig is om stenen gebruiksvoorwerpen te maken, zoals pijlpunten, maar ook ‘messen’ om de huid te
bewerken, te ontdoen van vlees. Huiden
bleken destijds enorm belangrijk te zijn
als kleding en als tent. Feenstra rakelt
moeiteloos tijdperken en jaartallen op,
zoals zoveel jaar voor en zoveel jaar na
Christus. Geen belangstelling voor geschiedenis? Hij kan er om lachen. ‘Ik
ben al jaren bezig met mijn metaaldetector. Inmiddels heb ik al een aantal
prachtige vondsten gedaan waarvan de
adrenaline door mijn bloed harder ging
stromen. Gewoon oude munten die
misschien een paar tientjes waard zijn,
maar het gaat mij absoluut niet om de
financiële waarde. Daar kijk ik niet naar,
hoewel de waarde natuurlijk wel weer
iets verklaard over de zeldzaamheid en
staat van het voorwerp.
Een aantal topstukken springen er toch
duidelijk uit, waaronder een zeer zeldzame gouden Romeinse munt, een zogenaamde ‘solidus’ van keizer Magnentius uit de periode 350-353 na Christus.
Lieuwe Feenstra over zijn zeer zeldzame, maar helaas geen regionale vondst:
‘Deze munt heb ik gevonden in de regio
Kent in Engeland en hij is geslagen in
Trier in Duitsland, waar nog veel Romeinse overblijfselen te bewonderen
zijn. Het gaat hier om een zeer zeldzaam en schitterend exemplaar waarvan
wereldwijd maar vier hele munten zijn
terug gevonden. Van één exemplaar is
bekend dat het in een museum is en
drie andere in particulier bezit. Omdat
deze keizer maar drie jaar aan de macht
was, zijn er maar weinig munten met
zijn beeltenis gevonden. Hierdoor is hij
echt zeldzaam.’ Maar ook vond hij een
Keltische gouden munt, een ‘kwart stater’ van de Keltische stam Biturges van
zestig jaar voor Christus. Deze Keltische stam heerste in het gebied rond de
huidige Franse stad Bourges in Midden
Frankrijk.
Uiteraard beschikt Lieuwe Feenstra over
uitstekend materiaal, dat onderscheid
weet tussen een roestige spijker en een
duit. Materiaal waarmee de archeologische metaaldetectorzoeker uitstekend
uit de voeten kan op de vaak modderige ondergrond, waaronder regelmatig
maisvelden. ‘Je weet op het moment dat
mijn detector aanslaat dat er iets ligt wat
je aandacht verdient, maar gelukkig nog
niet wat het is. Ik heb in deze regio een
aantal munten, waaronder duiten gevonden. Prachtig, het heeft voor mij allemaal waarde. Zilveren Wilhelmina of
Juliana guldens zul je echter niet gauw
meer vinden, die zijn vaak al vergaan.
Natuurlijk heb ik een detector uit het
duurdere segment, maar ik denk dat er
voor de gewone liefhebber een redelijke
detector te koop is voor zo’n tweehonderd euro. Wellicht toch een mogelijkheid om de eerste stappen te zetten op
zoek naar het verleden in de eigen regionale grond.’
Zoals reeds gemeld, de SS-speld komt
uit deze regio, maar ook het eerste zilveren mes heft dat ooit gebruikt werd en
wat ook heel interessant is: de stempel
met het opschrift Nathan Salomons.
Lieuwe Feenstra heeft nog niet kunnen achterhalen wie dat was. ‘Gebrek
aan tijd. Ik heb een drukke baan. Ik zou
eigenlijk wel wat meer het vrije veld in
willen. Als je daar loopt voel je je een

met de natuur. Je staat soms bijna oog in
oog met een ree of een ander dier. Het
totaalplaatje, het zoeken, de natuur en
de elementen staan centraal. Als je een
uurtje over hebt loop je sneller even over
een stuk land op zoek naar stenen gebruiksvoorwerpen dan met de detector.
Daar heb je toch meer tijd voor nodig.’
Het spreekt voor zich dat Lieuwe Feenstra inmiddels een ervaren zoeker is.
Ervaring die het toeval van het vinden
een handje toesteekt. Zoals reeds gememoreerd ook in deze regio worden
prachtige vondsten gedaan, zoals een
schrabber uit de Tjonger cultuur, zo’n
10.000 jaar voor Christus die hij vond in
zijn geboorte- en woonplaats Kollumerzwaag. ‘Fascinerend toch dat gegeven,
dat hier zo lang geleden mensen een
tijdje hebben gewoond. Rendierjagers,
die met hun prooi meetrokken op de
grens van warm en koud. Jagers, die het
zeker zwaar hadden om in hun bestaan
te voorzien. Dat wij nu leven, wonen
en werken op terrein waar ooit mensen

Diverse vondsten uit de regio.

zwierven. Het fascineert mij, om dat
woord nogmaals te gebruiken, enorm.
Ik blijf het boeiend vinden en wat dat
betreft zijn er wellicht overeenkomsten.
Zij gingen op jacht omdat ze honger
hadden en ik heb honger om nog meer
van hen te weten te komen. Het zijn
zeer waarschijnlijk niet mijn voorouders,
maar met een beetje of wellicht meer
fantasie wel oud dorpsgenoten, op zijn
minst streekgenoten,’ besluit Feenstra
zijn boeiende en interessante verhaal,
dat hij graag met anderen wil delen.

Speld met nazi embleem
(gevonden te Kollumerzwaag).
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De Transport Compagnon!
DTC is dé expert in het vervoer van afval

Fogelsang 69
9271 GC de Westereen

Fahrenheitlaan 6H, 9207 HE Drachten - Azeven
Tel: 0512-368000
www.dtcsurhuisterveen.nl

Doniawei 77
9104 GJ Damwâld
De Anjen 2
9291 PE Kollum

20%
KORTING
op maatwerk
Raamdecoratie

Multimate Zwaagwesteinde
Tolwei 22A de Westereen
T. 0511-444747 zwaagwesteinde@multimate.nl
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Natuurlijke bron

Een droom die werkelijkheid wordt. Kan dat als natuurmens en vogelaar?
Ja, is mijn duidelijke antwoord. Nadat ik eerder dit jaar de nummer twee
van mijn Nederlandse lijstje, de griel mocht noteren, werd ook de nummer een werkelijkheid. Nee, niet in deze regio of Fryslân, maar op Texel.

We waren een week op Texel in een
prachtig chalet op een schitterende
plek. We zouden net een gewoon borreltje nemen en het eten stond op toen
de melding kwam, dat er een scharrelaar op het eiland was. Het is net alsof
de zenuwen door je lijf gieren, je voelt
complete spanning, je wordt een an-

der mens. Op zoek naar de scharrelaar,
die ik een uur later prachtig zag zitten
en vliegen. Een prachtig blauw beeld.
Het nadeel hiervan is, dat ik nu weer
een nieuwe Nederlandse top 3 moet
maken. Weer een moeilijke bovenaan.
Op drie: de dwergooruil, op twee de
vale gier en op een de grote trap. Trouwens wie weet waar de grote trap in
Duitsland nog te zien is? Wie gaat er
wel eens heen?
‘De draaihals, een vogeltje met schitterende kleuren en waar er in 2016 nog
maar 60-80 broedparen van waren.
Dit vogeltje is een spechtachtige en
wordt beschouwd als zeer zeldzaam
in Nederland. Ik ben daarom dan ook
zeer blij dat ik dit mooie beestje in de

Een zeldzame draaihals regio (Foto: Robin van der Land).

De herfst kleurt de regio (foto: Bettie Zijlstra).

Westereender Mieden mocht fotograferen en waarnemen! Ik heb hem
mogen waarnemen in september dit
jaar nog wel! Ik denk niet dat ik dit
vogeltje hier ooit weer zie.’ Een prachtige reactie en waarneming van Robin
van der Land uit De Westereen.
Ondertussen heeft de herfst dan echt
zijn intrede gedaan. Nog een paar
laatste werkzaamheden in de tuin en
de winter kan beginnen. Veel mensen
genieten ontzettend van de vaak fraaie
herfstbeelden, zoals de kleurrijke bladeren die massaal van de bomen zijn
gevallen of de prachtige en diverse
soorten paddenstoelen. Maar ook in
ander opzicht valt er nog wel van het
een en ander te genieten. Neem bijvoorbeeld de grote groepen ganzen,

Halloween feest Speeltuin
de Hege Seis
Na weken voorbereiden en de laatste puntjes was het dan op 25 oktober
zover: het eerste Halloween feest in Speeltuin de Hege Seis in De Westereen. Om kwart over 4 verzamelen de kinderen en de begeleiders zich
voor de ingang van de speeltuin, iedereen is verkleed en vol spanning
over wat er gaat gebeuren als de deur open gaat.

Groepje voor groepje gaan er 10 kinderen met begeleiding naar binnen waar
alles is versierd in Halloween sfeer en
de groepen kunnen gaan beginnen aan
het spellen circuit. Er is een knutsel tent,
ballen gooien, kikker werpen, spookhuis,
griezel kabelbaan, voorlees tent, voelen
van viezigheid als gekookte macaroni
en behangplaksel, proeven van verschillende dingen als mayo, griesmeel, pepernoot en zout, bezem/voetbal parcours en
tussendoor uiteraard chips, snoep, ranja
en een broodje knakworst voor iedereen.

Als de spelletjes afgelopen zijn kunnen
de kinderen nog heerlijk griezelen en ravotten in de donker wordende speeltuin.
Even later druppelen de ouders binnen
om de kinderen op te halen die vol enthousiasme vertellen wat een geweldig
feest het was, de ouders praten nog wat
met iedereen er vloeien vele complimenten en bedankjes en om 20.00 uur gaat
de deur dicht. We kunnen terug kijken
op een fantastisch evenement met 75
kinderen, 25 vrijwilligers en helpende
handen achter de schermen (Hossebos,

fotografen, Ellie, buurtbewoners, flat op
‘e Hichte). Namens het bestuur ontzettende bedankt voor alle hulp en vertrouwen en dit feestje krijgt wat ons betreft
zeker een vervolg.
Inmiddels zitten we in november en
worden de dagen kouder en is het vroeger donker daarom is de speeltuin ook
iets later geopend en zal hij s’ avonds
eerder sluiten. We gaan de wintermaanden gebruiken om weer nieuwe fondsen
en sponsoren aan te schrijven zodat we
volgend jaar kunnen gaan starten met
het realiseren van de interactieve voetbalmuur, hier hebben we heel veel geld
voor nodig, ideeën of acties zijn dan ook
zeer welkom.
We zijn nog op zoek naar 2 bestuursleden. We zijn een gedreven team van ouders die met leuke ideeën en hard werken de gerealiseerde plek voor het hele
dorp aantrekkelijk willen houden dus
mocht je een gaatje in je agenda kunnen
vinden om ons hier bij te ondersteunen
dan horen we dat graag. Voor nu kijken
we terug op een fantastische zomer en
zijn we als bestuur ontzettend trots op
wat er allemaal heeft plaatsgevonden en
gaan we volop aan de slag met projecten en allerhande hand en span diensten
achter de schermen.
Stichting Speeltuin de Hege Seis.
Een beeld van het Halloweenfeest
(Foto: Thijs de Hoop.)

die we ook steeds vaker in onze regio
zien. In het decembernummer neemt
onze natuurfotograaf Marcel u mee
langs een aantal van de meest voorkomende soorten in deze regio, waaronder de Canadese Gans. Een soort die
steeds meer terrein boekt en die ik in
de midden tachtiger jaren van de vorige eeuw voor het eerst in Zweden zag.
Deze maand verschijnt de nieuwe nationale vogelatlas, met daarbij natuurlijk prachtige nieuwe soorten, maar
ook een aantal soorten waar het slecht
mee gaat, zoals onder andere de torenvalk, die inmiddels op de Rode Lijst
van bedreigde soorten is terecht gekomen. Het zou toch bijzonder jammer
zijn als we ook deze soort, naast de
weidevogels, zouden kwijtraken.

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

Nieuw beheerbudget voor ‘natte
natuur’ in de Noardlike Fryske Wâlden
Er is 50.000 euro beschikbaar voor het verbeteren van de waterkwaliteit in de Noardlike Fryske Wâlden. (Aspirant-)leden van de vereniging
Noardlike Fryske Wâlden (NFW) die aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer doen, komen voor een beheervergoeding in aanmerking. De
boeren moeten hiervoor sloten op een duurzame manier schonen en
een strook kruidenrijk grasland langs het water laten staan. Deze manier van onderhoud en beheer is goed voor de biodiversiteit en waterkwaliteit.

De NFW ontvangt voor 2019
tot en met 2021 nieuw budget
van de provincie Fryslân en het
Wetterskip Fryslân voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in het leefgebied
‘categorie water’. De focus ligt
op het verbeteren van de waterkwaliteit door het de sloten op
een duurzame wijze te beheren,
waarbij aangrenzend aan de sloten kruidenrijke randen kunnen
worden aangevraagd van twee tot
zes meter breed. Dit zijn randen
die niet worden bemest en minder worden gemaaid. Deze ‘natte
natuur’ wordt zo geschikt voor
onder andere libellen, vlinders
en amfibieën die houden van een
goed ontwikkelde oevervegetatie.
Vissen zijn gebaat bij watergangen met een goede waterkwaliteit en vaak weelderige onderwatervegetatie.
Alleen voor sloten die bij grondeigenaren en -gebruikers zelf in
onderhoud zijn kan agrarisch natuurbeheer worden aangevraagd.

Sloten die onder beheer zijn van
de provincie, gemeenten of Wetterskip Fryslân vallen komen niet
in aanmerking voor het beheerbudget. Verdere voorwaarden voor
het slootschonen en de kruidenrijke randen en bijbehorende vergoedingen zijn te vinden op de
website van de NFW: www.noardlikefryskewalden.nl/ledeninfo/
agrarisch-natuurbeheer.
Agrarische grondbezitters die interesse hebben in het verbeteren
van de waterkwaliteit kunnen zich
tot uiterlijk 14 november melden
bij de vereniging NFW. Op het
bureau in Buitenpost wordt een
afspraak gemaakt en het beoogde
beheer digitaal ingetekend. Er is
slechts beperkt budget beschikbaar. De NFW tekent daarom eerst
alles in en maakt daarna de balans
op. Neem voor meer informatie en
het maken van een afspraak contact op met het bureau NFW via
info@noardlikefryskewalden.nl of
op werkdagen tot 12:00 via 0511745200.

Foto: Fotografie Jaap de Boer
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de Westereender Keaplju
MIDDENSTANDSVERENIGING ZWAAGWESTEINDE

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
• A & H Elektro
Ferlinge Stasjonsstrjitte
9422, tel. 444747 Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Suder•Stasjonsstrjitte
19, tel. 441323
Tolwei
Anja, Snackbar
• Timmertel. 449900, info@adcad.nl
www.AenH-elektro.nl
• Poiesz Supermarkt en
Slijterijen onderhoudsbedrijf
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
• Administratie- en Acquisitiekantoor
Foarstrjitte 49, tel. 443939
• Boersma, aardappelen, groente
en
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
Veenstra & Visser
• Primera Jousma
fruit
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Suder Stasjonsstrjitte
10a
Ljurkstrjitte
72c, tel. 447334
Ljurkstrjitte 74, tel. 441424
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7, tel.
445045
tel. 447695
• Elzinga, Evenementenhal
• Alma •
Pannenleggersbedrijf
• Riemersma, Slagerij• De Kûle, Copyshop
Cadeauvoordeel
Boskwei 7-A, tel. 443055
Ferlinge Stasjonsstrjitte
7
De ReadeTsjerkestrjitte
Klaver 12, tel. 06-29626728
Tsjerkestrjitte
2, tel. 441276
3, tel. 402126
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
info@cadeauvoordeel.nl
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
• Anja, Snackbar
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
• Esmee's
Store
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel.
441818
Salomon
LevystrjitteFashion
1, tel. 444488
• Sake Store
Ljurkstrjitte 76, tel. 227013
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Auto Bosma
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
Foarwei 21,
Kollumerzwaag
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Esmees2015@hotmail.com
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23,•tel.
446021 Electro World
tel. 444960,
www.bosmaautos.com
Talsma,
• Fotograﬁ
e Jaap de Boer
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma, Texo
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
Foarstrjitte 69, tel. 447300
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Foarstrjitte 46, tel. 441201
www.electroworldtalsma.nl
www.fotoJaapdeBoer.nl
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17, tel. 443180
• Boersma,
aardappelen, groente en
• De
Tuin!
• NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale
• Fierljepcentrum
Westereen
fruit • Brugchelencamp
Foarwei 235, Kollumerzwaag
tel. 44737117, tel. 443180
Ljurkstrjitte
74, tel. 441424
Zorgcentrum
Brugchelencamp 1,Lange Reed 18-20,Boppewei
tel. 444000, www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
• FotografieJaapdeBoer
• Visser, Woninginrichting
tel. 448181
• Old Dutch, Horeca- en Zalencentrum
• Friesland Sportprijzen
Foarstrjitte 69, tel. 447300
Ferlinge Stasjonsstrjitte
46 tel. 442121
• Coop supermarkt
Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638
Yndustrywei 5, tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
•
Xu
Sheng,
Chinees
Ljurkstrjitte
63,
tel.
448860
www.old-dutch.com
• Glavecom, grossier in
• Hans Brolsma verhuizingen Indisch Restaurant • Poiesz Supermarkt en Slijterij
• Dantuma,
Slagerij- opslag
schildersvakbenodigdheden
transporten
- pianovervoer
49, tel. 443939
en deskundig in glasen StasjonsstrjitteFoarstrjitte
Ferlinge Stasjonsstrjitte72
Noarder
13 tel. 441824
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
• Present Promotion
schilderwerken
tel. 445193
• Dijk, Optiek
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
• PrimeraJousma
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
www.dijkoptiek.nl
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp
1, tel. 448181
• Het
Haarboetiekje, Kapsalon Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• Rabobank
• De Bruin
Isolatie
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
Miesstrjitte5,
tel. 449537
• Riemersma, Slagerij
• Het Haarboetiekje, Kapsalon
• Coop •
supermarkt
Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276
Ferlinge Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
63, tel. 448860
Skriesstrjitte
1, tel. 442233
• Rinse’s Resto Vis & Snacks
• Van der Heide, Technisch bedrijf
• DA Drogisterij Fizel
•
De
Hossebos,
Café-Restaurant
Ljurkstrjitte 45, tel. 444659
Noarder Stasjonsstrjitte 28, tel. 443551
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177
Foarstrjitte
• Sake Store
• Bakkerij: Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma,
Slagerij 21, tel. 444622
www.hossebos.nl
Foarstrjitte 37, tel. 442900
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte
41, tel. 441672
• Kapsalon S’he
• Dijk, Optiek
• Jilderda, Bloemenboetiek • De Hossebos, Café-Restaurant
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte
43, tel. 441705
Ljurkstrjitte
53, tel. 443068
• Schoonheidssalon Le Cygne
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
•
Eddy
de
Jong,
De
Echte
Bakker
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte
57, tel. 441872
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei
1a, tel. 445050

• Multimate Bouwmarkt

• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
stienstratimmerwerken@home.nl
• Talsma, Electro World
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
www.electroworldtalsma.nl
• Topfiets
Noarder Stasjonsstrjitte 21
tel. 06-13318736
• Total Tankstation en Carwash
Noarder Stasjonsstrjitte 40
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500
info@kvenemaassurantien.nl
www.kvenemaassurantien.nl
• De Vesteynde,
Therapie- en trainingscentrum
Sportloane 10, tel. 447337
www.devesteynde.nl
• Visser, Woninginrichting
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46
tel. 442121
• De Vries Everts Numan
Accountants Adviesgroep
A. v/d Meulenstrjitte 12-14
tel. 443840 www.DVEN.nl
• Installatiebedrijf H. Wagenaar
De Strieblom 3
tel. 445823/06-13282490
info@hwagenaar.nl
• Handelsonderneming de Wâlden
Hout en Bouwmaterialen
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81
tel. 445407,
www.bouwmaterialendewalden.nl
• Xu Sheng,
Chinees Indisch Restaurant
Noarder Stasjonsstrjitte 13
tel. 441824
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Kitwerken
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

De aktie loopt
van 17 november
t/m 5 december!

BIJ IEDERE AANKOOP ONTVANGT U 1 LOT, VERVOLGENS
ONTVANGT U BIJ ELKE € 5.00 EEN VOLGEND LOT.
K.v.K.Groningen
Vergunningnummer 4-461 24-10-2018

vervolgens bij € 5,- een
Bij iedere besteding ontvangt u 1 lot,
t/m 05-12-’18.
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18
dag 06-12-’18 12.00 uur!
LET OP: inleveren mogelijk tot donder

Bij

Loten kunnen ingeleverd worden
Vergunningnummer *-*** K.v.K. Noord-Nederland
tot en met
6 december Vergunningnummer
12.00 uur.
*-*** K.v.K. Noord-Nederland

Vergunningnummer 4-461 24-10-2018 K.v.K.Groningen

Bij
iedere besteding
ontvangt
u 1 lot, vervolgens bij € 5,- een
Vergunningnummer
4-461 24-10-2018
K.v.K.Groningen
iedere besteding ontvangt
u 1 besteding
lot, vervolgens
bij €u 5,een
volgend lot.bij
Aktie
loopt
van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.
Bij Trekking:
iedere
ontvangt
1
lot,
vervolgens
€
5,een
6
december
in
De
Hossebos.
Prijsuitreiking:
7 december
Bij iederet/m
besteding
ontvangt
1 lot,
vervolgens
bij €
een
LETuOP:
inleveren
mogelijk
tot5,donderdag
06-12-’18 12.00 uur!
volgend lot. Inleveren van 14-11-’15
05-12-’15.

volgend lot.
Inleveren
van
14-11-’15
t/m K.v.K.Groningen
05-12-’15.
Vergunningnummer
4-461 24-10-2018
volgend
lot. Aktie
loopt
van 17-11-’18
t/m 05-12-’18.
(24
deelnemers)
Kijk voor de uitslagen op
www.westereenderkeaplju.nl
Kijk
voor de uitslagen op www.westereenderkeaplju.nl

LET
OP: inleveren
mogelijk
donderdag
Bij iedere
besteding
ontvangt
u 1 lot, tot
vervolgens
bij €06-12-’18
5,- een 12.00 uur!
volgend lot. Aktie loopt van 17-11-’18 t/m 05-12-’18.
Inlichtingen:
dedonderdag
Beer, tel.
0511 -12.00
70 55
LET
OP: inleverenSjieuwke
mogelijk tot
06-12-’18
uur!50 en organisatie

Westereender Keaplju

DEZE AKTIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

@dvenonline

Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

DVEN Accountants
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Kinderboek van oud-Damwâldster Klasina van der Werf

Het meisje en de magische vlasbloem
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Nanne Nicolai.

EE – Een droom, die realiteit is geworden voor Klasina van der Werf. Haar
eerste boek en dan ook direct een prachtig uitgevoerd kinderboek met
de mooie, romantische titel “Het meisje en de magische vlasbloem”. Een
boekje dat, naast een aantal prachtige verhaaltjes, rijkelijk geïllustreerd
is met fraaie tekeningen van Hanna Terpstra.

Naast de verhalen van Femke, een
vrolijk meisje van tien jaar, is er op de
laatste pagina’s op fraaie wijze ruimte
ingedeeld voor een educatief gedeelte
over vlas. Daarbij ook aandacht voor
het enige Vlasmuseum in Nederland,
waar het verwerken van vlas tot linnen nog te zien is, gesitueerd in het
pittoreske dorpje Ee.

‘Och, je weet hoe het gaat. Bijna iedereen droomt ervan om een eigen
boek te schrijven. Nu moet dat in mijn
geval ook niet overdreven worden,’
verklaart ze breeduit lachend met de
kenmerkende Friese nuchterheid.
‘Toch vind ik het prachtig dat het gerealiseerd is. Het is mijn eerste boekje,
mijn droom is waarheid geworden.

Freelance journalist en tekstschrijver
Klasina van der Werf is geboren en
getogen in Damwâld en volgde al op
18-jarige leeftijd haar droom door in
Zwolle te gaan studeren voor journalist. Daardoor verhuisde ze ook naar
de Overijsselse hoofdstad, om zich
later via Leeuwarden in Ee te gaan
vestigen. Ze werkte in Leeuwarden
voor een persbureau waar ze onder
andere nieuwsberichten schreef voor
het ANP. Ook in regionale kranten
waren en zijn nog steeds regelmatig
artikelen van haar hand te vinden.
Opmerkelijk is, dat Klasina in het
noorden is blijven hangen, een bewuste keuze waarover ze nog steeds
tevreden is. Inmiddels draagt ze haar
eigen woonplaats Ee een warm hart
toe en ook het Vlasmuseum heeft er
een ambassadeur bij.

Ik vind het zelf prachtig, maar besef met mijn achtergrond dat ik niet
geheel neutraal ben. Laat het oordeel maar aan anderen over.’ Wie het
boekje ziet wordt waarschijnlijk direct
gegrepen, het is een bijzonder fraai
ogend en vlot te lezen boek geworden, waarin fantasie en educatie hand
in hand gaan. De mooie teksten van
Klasina worden voorzien van boeiende en sprekende illustraties van Hanna Terpstra uit Leeuwarden, terwijl
Noardburgumer Jan Jaap Roos voor
de vormgeving zorg droeg.
In het boekje, dat tijdens de Kinderboekenweek in Ee uitgegeven is, staat
vlas en het verwerken van vlas (een
eeuwenoud natuurproduct), centraal.
Voor de regio van Ee is vlasverwerking van groot belang geweest. In het

eerste gedeelte worden de wonderlijke
avonturen beschreven van Femke. Zij
is een vrolijk meisje van tien jaar, dat
met haar vader, moeder en broertje in
het gezellige dorpje Ee woont. Haar
klasgenoten vinden haar vreemd, omdat ze met bloemen kan praten.
Ze geloven haar niet. Op een dag
ontdekt Femke een heel bijzondere
bloem, Vlassie. Al snel worden ze
vriendinnen. Maar de vriendschap

duurt maar kort, want op een dag is
Vlassie plotseling verdwenen. Waar is
Vlassie? Wat is er met haar gebeurd?
En zal Femke Vlassie ooit terugzien?
Op een zeer begrijpende wijze weet
Klasina de verhaaltjes, die ook geschikt zijn om voor te lezen, op papier te krijgen. Prettig leesbaar, maar
absoluut niet kinderachtig. Het educatieve gedeelte, waarin verder ingegaan wordt op vlas, vlasverwerking en
arbeid is ook voor volwassenen nog

Swiet & Bjuster voor een 
keer uit de as herrezen
minee was nog maar net bezig met de
preek toen hij verklaarde, dat helaas de
zondigheid ook aan het gereformeerde
Broeksterwâld niet voorbij ging, getuige de poster in het wachthokje met
de tekst: ‘zweet en borsten’.

Door: Johannes van Kammen | Eigen foto

DAMWÂLD – Binnen enkele uren
was het eenmalige optreden van de
legendarische regionale formatie
Swiet & Bjuster, op 8 december in De
Kruisweg in Damwâld, volledig uitverkocht. Een band, die nog steeds
leeft in De Wâlden en ver daar
buiten. De karakteristieke bleus van
Swiet & Bjuster roept nostalgische
herinneringen bij velen op. De band
speelt de cd ‘Sa lang at de diesel it
docht’.

‘Ik zag bij Harkema de borden in het
kader van CH 2018. Mijn oog werd
getrokken door het zinnetje “wy ha
dêr sin oan”. Ik heb de maten van toen
even gebeld en het was direct klaar.
We hebben er allemaal zin in. Jan Roel
Hamersma moet voor het optreden en
de repetities uit Amsterdam komen,
maar ook hij heeft er enorm veel zin
in. We maken er een feestje van, het
moet puur genieten worden. Het is
geen reünie concert, maar we doen het
gewoon omdat we weer eens samen
willen spelen,’ verklaart Brant Visser,
die Swiet & Bjuster in 1992 oprichtte
met Oege Reitsma, Jan Roel Hamersma en Jacob de Boer.
Terwijl Oege Reitsma constant zit te
spelen op zijn gitaar haalt hij, samen
met Brant Visser en Jacob de Boer,
herinneringen op aan een prachtige

Eigenlijk zouden de mannen, die inmiddels ook de vijftig zijn gepasseerd,
uren kunnen doorgaan met verhalen
van Swiet & Bjuster, maar de nadruk
ligt op het optreden, dat een feestje
moet worden. ‘Ongelofelijk eigenlijk
dat we elkaar nog zo makkelijk kunnen vinden in de muziek. Het is alsof
het nooit weg is geweest.
tijd. Een tijd die het kwartet volledig
heeft meegenomen. ‘We hadden toen
jaarlijks zo’n tachtig optredens in onze
agenda te staan. We hadden het druk,
maar je was jong je kon ertegen. Het
was enorm genieten. We speelden niet
alleen in de regio, maar soms ook ver
daar buiten. Dat was een prachtige tijd.
We hebben zelfs een aantal cd’s opgenomen, maar onze eerste opnames
waren op een cassettebandje. Hiervan
zijn er zo’n vijfhonderd verkocht. We
hielden alles in eigen hand, dus zaten
we ‘s avonds tot diep in de nacht ook
nog eens labels bij de cassettebandjes
te doen.’
Alles in eigen hand. De herinneringen

komen. ‘We speelden een keer in de
Ringo Bar in Veenklooster. We hadden
overal affiches verspreid en geplakt.
Ook bij een huisdokter over het spoor
in De Westereen op een stenen muurtje. De Poel van de Ringobar heeft
hier een telefoontje over gekregen.’
Een van de meest hilarische situaties,
waar ze achteraf nog om moeten lachen, speelde zich af in Broeksterwâld,
waar op een zaterdagavond affiches
werden opgehangen voor een concert.
‘Een affiche met een beetje een schaars
geklede meid, met op borsthoogte de
tekst Swiet & Bjuster. Op zondagmorgen kwam er een dominee van buiten
met de bus naar het dorp. Hij zag
natuurlijk ook de poster hangen. Do-

Het gaat ogenschijnlijk moeiteloos,
die muziek zit ons in de genen. De
nummers kennen we nog uit het
hoofd, een paar nummers vroegen wat
meer tijd. Voor Swiet & Bjuster is het
niet de eerste kennismaking met De
Kruisweg, hier was destijds ook hun
eerste cd-presentatie. ‘Het was ook
toen bomvol, de uitbater had zelfs te
weinig bier. Hij heeft nog ergens anders uit het dorp fusten bier vandaan
gehaald.’ Het meesterwerkje de cd
(met cd-rom) Wolf, werd enige jaren
later in De Nije Warf in Wâlterswâld
gepresenteerd.
Niet alleen Swiet & Bjuster, maar
ook Rense Smit en Gerrit Douma
met hun band 5 procent ferdividaasje

van toegevoegde waarde. “Het meisje
en de magische vlasbloem” bewaart
een stukje verleden en maakt het toegankelijk voor het heden. Het boekje
is onder anderen verkrijgbaar is bij de
Primera in Damwâld en bij Van der
Velde in Dokkum.
E-mail: info@klasinavanderwerf.nl
Jaap Broersma (vrijwilliger Vlasmuseum),
auteur Klasina van der Werf en illustrator
Hanna Terpstra.

zullen aanwezig zijn. Zij zullen eerst
in Portugal repeteren, voordat ze
naar Damwâld komen. De Bonifatius Bleusband, met onder anderen
Freerk Bosgraaf en Pieter Damstra
van Discotheek Ponderosa, zal optreden en, wat ook heel bijzonder is,
de band Dochmarwatts, een Swiet
& Bjuster coverband. ‘Stonden we in
Marum naar onze eigen coverband
te kijken. Prachtig, uiteraard,’ aldus
Jacob de Boer.
Voor degenen die niet het geluk
hebben om een kaartje te kunnen
bemachtigen, op 23 november zal
de band te bewonderen zijn in het
programma van Willem de Vries op
Omrop Fryslân.

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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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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

• 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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

@dvenonline

Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

DVEN Accountants
Adviesgroep bestaat 75 jaar
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

vloer in kalkkleur Terran

badkamer in natuurlijke
kalkstuc kleur Cuaba

leem- en kalkstuc
schilderwerk, restauratie, decoratie
HR++ beglazing
meerjarig planmatig onderhoud
0511 422500

defakmanwygersmits

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

Verkoop en
reparatie van witgoed

we zijn specialist in het auto
onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.
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Hollandse Gebakkraam Gerard Mollema bij Tuin!
Gerard Mollema in zijn kraam op het parkeerterrein bij Tuin! (Foto: Bettie Zijlstra).

DE WESTEREEN – Kwaliteit verloochent zich niet. Dat geldt zeker voor de
Hollandse Gebakkraam van Gerard Mollema. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar staat hij vanaf oktober tot en met 31 december op het
parkeerterrein bij tuincentrum Tuin!

Dankzij maximale inzet en uitstekende basisingrediënten staat Gerard
Mollema bekend om zijn overheerlijke producten, zoals oliebollen en
krentenbollen. Daarnaast hanteert
hij absoluut betaalbare prijzen. In de
afgelopen jaren heeft hij inmiddels
een vaste trouwe klantenkring opgebouwd, die er van overtuigd is dat de
oliebollen van Mollema top zijn. Gerard Mollema uit Kollum, inmiddels

een zeer ervaren en deskundige oliebollenbakker, begon vijf jaar geleden
met zijn eigen bedrijf, een Hollandse
Gebakkraam. Een enorme uitdaging,
omdat er natuurlijk veel meer spelers
in deze markt zijn. ‘Ik was er van overtuigd dat het kon, maar besefte terdege dat er veel voor moest gebeuren om
een eigen plekje te veroveren. Ik heb
vanaf het begin ingezet op kwaliteit
en smaak. Dit kost zowel een finan-

ciële investering als in tijd. Maar ik
weet het zeker dat ik de juiste weg heb
ingeslagen. Ik wil een goed product
leveren, tegen een aantrekkelijke prijs.
Mensen moeten terug willen komen
en dat zie ik steeds vaker gebeuren.
Ik hoor dat mensen er ook best een
stukje voor willen (om)rijden,’ aldus
Mollema, die geen last heeft van de
minder zichtbare locatie door de realisatie van de Centrale As. Mensen
weten hem nog steeds uitstekend te
vinden, voor de Kollumer een bewijs
van zijn kwaliteit.
Op het parkeerterrein bij Tuin! heeft
de Hollandse Gebakkraam een mooi
en toch ook redelijk goed bereikbaar
plekje. ‘Ik gebruik alleen de beste
grondstoffen, daarmee begint het hele
proces, de beste ingrediënten op de
juiste wijze gebruiken, dus het beslag

De oorlog een gezicht gegeven
Reinder H. Postma en Yvonne te Nijenhuis uit Oudwoude komen met
een nieuw boek uit de succesvolle serie ‘De oorlog een gezicht gegeven.’
In maart 2018 ontvingen zij beide een ridderorde, onder andere voor
het onderzoek naar de regionale geschiedenis ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog.

Het boek draagt de titel: DE OORLOG EEN GEZCHT GEGEVEN
– DEEL 4 met als subtitel: Oostdongeradeel in de periode ’40-’45. Het
boek is gedrukt en gebonden in een
hard kaft. De presentatie is op 24 november in de Ned. Hervormde kerk in
Ee om 13.30 uur.
Het boek geeft een overzicht van
wat er in de Tweede Wereldoorlog
gebeurde in de voormalige gemeente
Oostdongeradeel. Wat gebeurde er
met gewone mensen wiens leefom-

standigheden door de oorlog veranderden? In het boek lezen we verhalen
over: mensen die onderduikers opnamen in hun gezin; de vele Joodse onderduikers in de gemeente; evacués uit
het oosten en het westen van het land;
verraders: mensen die anderen meldden bij de bezetter; collaborateurs:
wat waren hun daden en hun drijfveren?; de eerste NSB-burgemeester van
Friesland Auke Ykema; de in 1945 gefusilleerde huisarts uit Ee Jarl Ruinen
en andere verzetsmensen; mannen die
zich als vrijwilliger bij de SS meldden

lang genoeg laten rijzen, maar ook op
de juiste temperatuur bakken in goede
olie. Oliebollen bakken vraagt toch
wel het een en ander, het is vaak een
zinnig product. Door er veel aandacht
aan te besteden sta ik volledig achter
mijn producten.’
Oliebollen, appelbollen, krentenbollen, maar ook een rum-rozijnenbol of
een ananasbol, Gerard Mollema heeft
het en biedt gegarandeerd kwaliteit
en versheid. Nieuw, maar niet minder
lekker in het assortiment zijn de slagroomwafels, uiteraard desgewenst met
chocolade, de suikerhoorntjes maar
ook de slagroombollen met uiteraard
zelfgemaakte verse slagroom. Om de
vingers bij af te likken. Voor de komende feestdagen, later in december,
heeft hij speciale bestellijsten, zodat
bestellen en afhalen nog sneller gaat.

‘In deze regio verkoop ik het meest
gewone oliebollen, terwijl er ook regio’s zijn waar meer krentenbollen
over de toonbank gaan. In de zomermaanden sta ik vaak op kermissen en
festiviteiten,’ besluit Gerard Mollema,
terwijl hij naar de volgende klanten
loopt om de bestelling op te nemen.
Hollandse Gebakkraam.
Gerard Mollema, 06-11156303.
www.facebook.com/gebakkraam

Nederland Leest in november

en aan het Oostfront belandden;
De moeilijke rol die politieagenten
in de oorlog hadden; De onderduik
van vrijwel het voltallige ambtenarenkorps van de gemeente.

De hele maand november krijgt iedereen van de bibliotheek een boek cadeau:
Je bent wat je leest. Een boek met vijf uiteenlopende gangen: vijf culinaire kopstukken belichten het thema voeding ieder vanuit hun eigen blik. Zo vormt het
boek een verfijnd menu met: fictie, non-fictie, spanning, wetenschap en heerlijke recepten. Met een voorwoord geschreven door Ronald Giphart.

Het boek bevat: 70 hoofdstukken: eerst een aantal algemene
met informatie over de gemeente
en daarna per dorp alfabetisch gerangschikt; 468 pagina’s; ruim 450
foto’s die overwegend niet eerder
zijn gepubliceerd; een vermelding
van informanten en medewerkers
per hoofdstuk; een bronnenregister;
een naamregister.

Tegenlicht Meet Up over voeding in Bibliotheek Buitenpost en De Westereen.
Nederland Leest gaat over voeding. Over alle aspecten: cultuur, gezondheid,
technologie en milieu. De bibliotheek verzamelde voor deze Meet Up de mooiste fragmenten uit films en documentaires (óók uit het programma Tegenlicht
natuurlijk) over voeding. Daar gaan we ‘es even goed voor zitten én daar gaan we
het (onder het genot van een hapje natuurlijk) met elkaar over hebben. Waarom
eten we bijvoorbeeld wat we nu eten, hoe ontwikkelt onze smaak, wat is het eten
van de toekomst, hoe draagt technologie bij aan het voeden van de wereldbevolking, met welke voeding worden we 100?

Informatie: rhpostma4045@gmail.
com. Telefoon: 0511-452100

Donderdag 22 november | 20.00 uur | Bibliotheek Buitenpost |
Gratis toegankelijk | Aanmelden op ontdekdebieb.nl of in de bibliotheek.
Vrijdag 23 november | 20.00 uur | Bibliotheek De Westereen |
Gratis toegankelijk | Aanmelden op ontdekdebieb.nl of in de bibliotheek.

Taxi NOF wint dé landelijke Taxi-Innovatieprijs 2018!
Taxi NOF is genomineerd omdat
zij al haar taxi’s, die WMO rijden in
Noord Oost Friesland, heeft voorzien
van AED’s (Automatische Externe
Defibrillators) en tevens heeft Taxi
NOF al haar chauffeurs opgeleid om
te reanimeren en de AED op de juiste
manier te bedienen.

ons, rond vijf uur was de uitreiking.
Taxi NOF was de winnaar! Zo gaaf !“
glundert Jessica van der Heiden. ”Taxi
NOF had meer dan 50% van de stemmen. We hebben de AED’s in de taxi’s
om de leefbaarheid in onze regio te
vergroten en om onze klanten gelijk
te kunnen helpen als dat nodig mocht
zijn. En dat dit initiatief dan landelijk
wordt bekroond door het winnen van
de Taxi-Innovatieprijs, is geweldig. Ik
hoop dat veel bedrijven ons voorbeeld
zullen volgen”.

“De Taxidag was dus spannend voor

Edwin en Jessica van der Heiden van Taxi NOF uit
Kollumerzwaag (eigen foto)

KOLLUMERZWAAG - “Wow, ik ben zo ontzettend trots”, aldus Jessica van
der Heiden. “Ik had Taxi NOF hiervoor niet opgegeven maar iemand uit
het midden van het land heeft dit wel gedaan. En dat maakt het extra
bijzonder”.

Eind september kreeg Jessica een
mailtje met het bericht dat Taxi NOF
uit Kollumerzwaag genomineerd was
voor de Taxi-Innovatieprijs 2018. Dit
is een jaarlijks terugkerende prestigeprijs en belangrijk binnen de taxiwereld. Er waren 5 bedrijven genomineerd en op de jaarlijkse landelijke
Taxidag op 11 oktober in Houten zou
de winnaar bekend gemaakt worden.
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BELASTINGAANGIFTE
voor PARTICULIEREN
en BEDRIJVEN

Neem nog vandaag vrijblijvend contact op.

TAAK van Zuiden
Administratie en advies

De Bruin VBO makelaar
beëindigt zijn
bedrijfsactiviteiten
De tijd vliegt; dat geldt ook voor ons kantoor.
April 1994 zijn we begonnen. En nu is het
moment gekomen dat wij, gedwongen door
mijn gezondheidsproblemen, het kantoor
gaan overdragen. Wij beëindigen onze
bemoeienis ermee per 31 december 2018.
Voor nadere informatie verwijzen wij u graag
naar de publicatie in deze Westereender.
Namens Karel en Froukje de Bruin en het
voltallige personeel willen we u hartelijk
bedanken voor het vertrouwen dat u al die
jaren in ons had. We hebben gedurende deze
tijd met velen van u een fijne band mogen
opbouwen. We zijn ervan overtuigd dat u
door onze opvolgers op dezelfde vertrouwde
manier geholpen zult gaan worden.
Nogmaals, bedankt voor alles.

De Bruin VBO-makelaar

De Westereen - Tel. (0511) 44 25 98
Wollegras 4 ■ 9285 LN Buitenpost ■ Wânswerterdyk 38 ■ 9111 HE Burdaard
T. (0511) 54 46 00 ■ E. info@taakvanzuiden.nl ■ www.taakvanzuiden.nl

www.de-bruin-vastgoed.nl

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

Binnenkort kunt u ons
vinden op de nieuwe locatie:
Optwizel 88 in Twijzel

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

Meulen & Baarsma Quality Beds het
enige Friesche familie bedrijf in bedden
met vestigingen in heel Friesland
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De Bruin VBO makelaar stopt deel activiteiten
eerst in belastingen en verzekeringen.
Tevens gooide ik mij op een opleiding
voor makelaar, waarbij ik binnen twee
jaar alle benodigde papieren heb behaald.’ Later bleek overigens, dat de
duiven geen oorzaak waren en is De
Bruin weer actief met de duivensport
bezig gegaan.

Karel en Froukje de Bruin gaan alleen verder met verhuur. (Foto: Bettie Zijlstra).

DE WESTEREEN – ‘Met bloedend hart, dat durf ik rustig te stellen, ben ik
door mijn longproblemen genoodzaakt om te stoppen. Het is een zeer
dwingend advies van de longarts dat hier debet aan is.’ VBO-makelaar
Karel de Bruin heeft inmiddels zijn activiteiten wat betreft verzekeringen
en belastingen overgedragen en per 1 januari gaat ook de makelaardij
overgedragen worden.

Wat blijft is alleen de afdeling verhuur. ‘Ik zal het zeker gaan missen. Ik
had een prachtbaan, het contact met
de klanten is het mooiste wat er is.
Samen aan iets bouwen. Er zijn men-

sen die vanaf het begin bij mij over de
vloer kwamen. Het is een deel van je
leven geworden.’
Karel de Bruin heeft al een aantal jaren
te kampen met problemen met zijn

longen, vandaar dat Karel en Froukje
het drastische en moeilijke besluit
hebben genomen om hun activiteiten te stoppen. Merkwaardig genoeg
vormden longproblemen bijna 25 jaar
geleden ook de start van het bedrijf op
de Skoallestrjitte. De Bruin: ‘Ik kreeg
toen tijdens een onderzoek te horen,
dat er iets met mijn longen was en dat
dit veroorzaakt werd door het houden
van duiven. Een klap, want ik had
en heb nog steeds een enorme passie
voor de duivensport, ik ben een echte
liefhebber. Ik deed toen de duiven van
de hand en begon mijn eigen bedrijf,

Zoals reeds gememoreerd ging Karel
de Bruin op de Skoallestrjitte in De
Westereen van start. Vanaf het allereerste moment was zijn echtgenote
Froukje op diverse terreinen werkzaam binnen het bedrijf, dat zich in
korte tijd op positieve wijze ontwikkelde en in de loop der jaren uitgroeide tot een bedrijf, waar zes á zeven
mensen een baan vonden. De grote
groei kwam nadat het bedrijf in april
1996 verhuisde naar de Ferlinge Stasjonsstrjitte en hij steeds meer klanten
kreeg wat betreft de aan- en verkoop
van onroerend goed. VBO-makelaar
De Bruin stond bekend als een gedegen, goed en betrouwbaar bedrijf, dit
zowel voor particulieren als zaken en
middenstanders.
‘We hebben een geweldige tijd gehad, met heel veel mooie momenten.
Momenten om voorgoed te koesteren
en voor altijd in ons hart te bewaren.
Onze klanten kwamen vanuit een heel
grote regio. In de begin jaren had ik

veel klanten in Harkema, een dorp dat
je qua mentaliteit met De Westereen
kunt vergelijken. Ze hebben het hart
op de tong, dat lag mij wel, want dat
was eerlijk, ze zeiden wat ze er van
dachten en vonden. De beste basis om
oprecht samen te werken. Het mooiste
in mijn beroep vond ik altijd de beginfase. De eerste oriënterende gesprekken, waarna je verder gaat totdat het
onroerend goed in de advertentie of op
internet stond. Een prachtige tijd,’ aldus De Bruin, die klanten heeft die hij
tientallen jaren heeft mogen bijstaan.
‘Ik had nog graag een aantal jaren willen doorgaan. Maar het is tijd om te
stoppen. Er is nu nog de mogelijkheid
om een aantal dingen te doen, die ik
nog graag wil doen. Mijn gezondheid
zal afnemen, ik zal steeds beperkter
worden. Daar moet ik rekening mee
houden, maar ik wil niet kijken naar
wat ik niet meer kan, maar naar de
mogelijkheden, die er nog wel zijn.’
De verzekeringen van De Bruin zijn
overgegaan naar Stellema Verzekeringen in Kollum, waar Aukje Bouma,
die meer dan 12 jaar bij De Bruin
heeft gewerkt, de portefeuilles van
de klanten van De Bruin beheert. De
belastingen worden voortaan verricht
door Taak Van Zuiden BV in Buitenpost, waar Oene Koop Teitsma de
aangewezen persoon is.

Nieuwe praktijk diëtist Jitske Visser
vaak belangrijk om in alle rust bezig
te zijn en vooral ook open te staan
en te zijn.
Ik ben van vele markten thuis qua
voedings- en dieetvoorlichting. De
nadruk tijdens de begeleiding ligt
bij mij op het blijvend veranderen
van het eet- en leefpatroon. Mensen bewust maken van wat ze eten.
Een dieet heet dan ook geen dieet
meer, maar een leefstijladvies. Ik bekijk wat er in hun situatie haalbaar is
zonder dat mensen het gevoel hebben dat u een advies volgen wat vele
beperkingen en aanpassingen heeft.
Dat mensen niets meer mogen.’

DE WESTEREEN – In het bedrijvencentrum aan de Fogelsang in De Westereen heeft diëtist Jitske Visser vorige week de laatste hand gelegd wat
betreft haar nieuwe praktijkruimte. Vanaf dat moment is zij niet meer
bereikbaar aan huis op de Foarstrjitte in De Westereen, maar beschikt ze
over een fraaie ruimte, waar ze zich in alle rust en vrijheid kan concentreren op haar cliënten. ‘Bezig zijn met gezonde voeding, het heeft mij
eigenlijk altijd geboeid’, aldus Jitske Visser.

Alles ademt de sfeer van een nieuw
begin, maar zo is het zeker niet. Diëtisten praktijk Jitske Visser zet haar
praktijk op de oude voet voort, waarbij ze een enorme ervaring meeneemt. Ervaring waarvan de cliënten ongemerkt uiteraard profiteren.
‘Iedere client heeft zijn eigen benadering nodig. Natuurlijk heb ik grote
jarenlange ervaring, ik ben in 2002
begonnen als diëtist bij de thuiszorg
en sinds begin 2009 als zelfstandig
gevestigd diëtist. Op verschillende

locaties heb ik mijn werkervaring
opgedaan en uitgebreid. Maar desondanks moet je steeds alert blijven,
iedere client heeft zijn eigen specifieke problemen en achtergrond om
naar een diëtist te gaan. Mijn eerste
insteek is dan ook om die reden te
weten en vandaaruit verder samen
te werken. De mens achter de mens
is belangrijk; wat is er aan de hand,
wat speelt er. Dit komt waarschijnlijk mede omdat ik veel oudere cliënten heb, mensen met klachten.

Ik probeer ze te helpen om goed en
verantwoord bezig te zijn moet voeding. Dat betekent absoluut niet, dat
je niets mag eten, integendeel, het
gaat vooral om goed eten’.
Jitske Visser heeft inmiddels zitting
in diverse plaatsen in de regio, zoals
Dokkum, Damwâld, Kollum, Haulerwijk en ook al een aantal jaren in
De Westereen. ‘Omdat ik vaak nauw
samenwerk met huisartsen, praktijkassistenten en fysiotherapeuten
heb ik meestal zitting in de praktijk
bij een huisarts of fysiotherapeut. In
De Westereen beschik ik nu over
een mooie nieuwe locatie, waar ik
bijzonder mee ingenomen ben. Het
biedt alle ruimte en privacy die nodig is. Een praktijk waarin mensen
zich op hun gemak voelen. Het is

‘Ik ga uit van de huidige eetgewoonten, gezinssituatie en financiële mogelijkheden. Verder besteed ik
aandacht aan moeilijke situaties, variatiemogelijkheden, het stapsgewijs
veranderen van minder goede eetgewoonten, het lezen van etiketten en
het leren herkennen van valkuilen en
verleidingen. Het uiteindelijke doel
wat nagestreefd wordt is dat er een
advies volgt wat de gewenste resultaten geeft en wat over een langere
periode zonder beperkingen gevolgd
kan worden. Dat is een nieuwe leefwijze, die zonder al te veel problemen gevolgd kan worden’.
U kunt voor vele voedings- of leefstijlvragen terecht bij Diëtistenpraktijk Jitske Visser. Wanneer u zelf
graag iets wilt verbeteren aan uw
figuur, voedingspatroon, leefstijl en/
of gezondheid. Of als u op advies
van uw behandelend arts een dieet
moet volgen of voedingspatroon
moet aanpassen en wordt doorverwezen naar een diëtist. Hierbij
kunt u denken aan: Overgewicht;

Ondergewicht; Diabetes Mellitus;
Hypercholesterolemie; Hypertensie;
Maag- en darmklachten; Eetstoornissen;
Voedselallergie en voedselovergevoeligheid; Hartfalen; COPD; Ondervoeding; Nierinsufficiëntie; Jicht.
Diëtistenpraktijk Jitske Visser,
Fogelsang 69. De Westereen.
Mail. info@jitskevisser.nl
www.jitskevisser.nl
Tel. 06-50590028.
Diëtist Jitske Visser opent nieuwe praktijk.
(Foto: Bettie Zijlstra)
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Winterjûn met De Hellingbazen 
en Gerrit Breteler
FEANWÂLDEN – Zaterdag 8 december zal het koor De Hellingbazen voor de
tiende keer een ‘noflike winterjûn’ organiseren. Nadat al gerenommeerde artiesten de afgelopen jaren hun medewerking verleenden, zal tijdens
het jubileum Gerrit Breteler, zanger, schrijver, kunstschilder en beeldend
kunstenaar zijn medewerking verlenen. De Hellingbazen en Gerrit Breteler, een uitstekende combinatie, het zal in de Zwette kerk aan de Swette
bij Feanwâlden zeker een mooie avond worden.

‘We beschouwen De Hellingbazen
een beetje als een “willekoar” met inmiddels een breed repertoire. Naast de
sfeer willen we uiteraard ook presteren
en daarvoor staat onze dirigent Jildou
Talma garant,’ aldus voorzitter Jan
Dijkstra uit Burgum. ‘De winterjûn
avonden vormen ieder jaar weer een
van de hoogtepunten,’ vult Lieuwe
van der Veen uit Feanwâlden zijn
voorzitter aan. Van der Veen is een van
de mensen achter de organisatie van
deze avonden, die in het begin plaats
vonden in de Doopsgezinde kerk. Het
succes was vanaf het eerste moment
enorm groot, want na twee jaar moest
er uitgeweken worden naar een grotere accommodatie. Dit werd dus de
Zwette kerk, waarin ruim driehonderd mensen kunnen genieten van een
op voorhand prachtige muziekavond.

De Hellingbazen werden opgericht in
2002 in Feanwâlden/Feanwâldsterwâl. De naam ontleent het koor aan
de scheepshellingen die er vroeger waren in deze dorpen. Op deze hellingen
bouwde men pramen en schouwen
die de “koumelkers” (keuterboeren)
gebruikten om gras en hooi uit de
weilanden te halen en mest of gier er
naar toe te brengen. Naar de mode van
begin deze eeuw is het koor begonnen
als shantykoor. Omdat dit genre liedjes geleidelijk aan minder fans krijgt,
heeft het koor het roer deels omgegooid en heeft nu een breed scala van
liedjes voor elk wat wils en voor elke
gelegenheid. Wel maken de shantys
nog een belangrijk onderdeel uit van
het repertoire. Deze omslag betekent
echter wel, dat het koor zich geen
shantykoor meer noemt, omdat dit de
lading niet meer dekt.
De Hellingbazen zijn het best samen
te vatten als een “Willekoar”. Vrij
vertaald uit het Fries “een koor dat er
plezier in heeft en waar je plezier mee
beleeft!”. Muzikaal wordt het koor begeleid door een aantal accordeonisten,
een gitarist, mondharmonica en percussie instrumenten. Het koor staat
onder deskundige leiding van Jildou
Talman uit Leeuwarden. Zij begeleidt
en inspireert het koor en muzikanten
op de weg van shantykoor naar “Wil-

lekoar” met een breed repertoire historische en eigentijdse liedjes met diepgang en vreugde. ‘De sfeer is geweldig,
we repeteren en zingen met veel plezier, daarnaast is het sociale aspect
belangrijk. We vormen een geheel
en beschikken nog over bijna dertig
mensen, toch zouden we er wel graag
nieuwe leden bij willen hebben. We
kijken niet alleen naar het verleden,
maar ook naar de toekomst,’ aldus Jan
Dijkstra. ‘We oefenen elke woensdag
tussen 20.00 en 22.00 in café It Dûke
Lûk te Feanwâldsterwâl. Heb je belangstelling een repetitieavond bij te
wonen? Kom gerust eens langs.’

uitstekend past bij De Hellingbazen,
getuige alleen al de inmiddels traditionele winterjûn concerten. Lieuwe
van der Veen: ‘Een hoogtepunt voor
ons. Na onder anderen Gurbe Douwstra en Marcel Smit dit jaar Gerrit
Breteler. Een zanger die uitstekend
past bij een koor als dat van ons. We
zijn heel tevreden met de komst van
Gerrit Breteler, temeer omdat je toch
minder vaak de kans krijgt om hem te
zien en te horen. We hopen ook deze
keer weer op veel belangstelling.’

“Musik ferbynt”. Een uitspraak die

(eigen foto’s)

Meer informatie over De Hellingbazen: www.dehellingbazen.nl

Herdenkings-
viering
25 november, de laatste zondag van
het kerkelijk jaar, herdenken wij de
dierbaren die ons ontvallen zijn.
Mocht u ook uw dierbare willen
herdenken met het aansteken van
een kaarsje dan bent u van harte
welkom in deze viering op zondagochtend 25 november om 09.30 uur
in de kerk van de Doopsgezinde gemeente De Westereen, Foarwei 44.

Geboortekaartjes geven prachtig tijdsbeeld
Tekst: Johannes van Kammen/Foto: Bettie Zijlstra

DAMWÂLD – Meer dan 25.000 verschillende geboortekaartjes heeft Thea
Kommerie-Bosma uit Damwâld inmiddels in haar enorme collectie. Het
resultaat van ruim 35 jaar verzameldrift; daarbij beperkt ze zich tot alleen
de kaartjes uit de provincie Fryslân.

In de collectie uiteraard veel uit haar
eigen familie, zoals de (klein)kinderen, broer en zusters, maar niet die ene
kaart, de aankondiging van de geboorte van Teetske Bosma, geboren op 11
mei 1961 op de Nije Hale 19 te Ikkerwâld. ‘Natuurlijk wil ik dolgraag mijn
eigen geboortekaartje, de kans hierop
is heel klein, maar moed verloren is al
verloren,’ verklaart ze lachend.
Het verzamelen zit Thea in het bloed,
het is er met de paplepel ingegoten

door haar moeder. ‘Mijn moeder verzamelde alles. Ik hielp haar daar bij. Ik
kan mij nog heel goed herinneren dat
ik op mijn 21ste reeds geboortekaartjes verzamelde. Inmiddels is dat van
enkele tientallen uitgegroeid tot meer
dan 25.000 verschillende, allemaal uit
de provincie Fryslân. Het is voor mij
een hobby, een passie, maar ook pure
ontspanning. Ik geniet er intens van,
vooral als ik een kaartje van een bekende onder ogen krijg. Daarnaast
heb ik door het verzamelen een grote

kennissenkring opgebouwd en zelfs
nieuwe vrienden gekregen. Ieder jaar
komt hier een verzamelaar uit België,
waarvan ik soms wel duizend kaartjes krijg. Zij krijgt dan mijn dubbele
kaartjes, maar dat komt lang niet aan
duizend toe. In de eerste jaren verzamelde ik alles, eigenlijk de hele wereld,
maar dat is niet te doen, dat zijn er gewoon veel te veel.’
In huize Kommerie aan de G. W. van
der Meistrjitte in Damwâld wijst niets
direct op de enorme verzameling, of
het moet een van de keurige plasticbakken zijn die naast de laptop staat.
Op de kamer boven kan het echte
verzamelaarshart hevig gaan kloppen,
dozen en bakken vol met geboortekaartjes, keurig gerangschikt per jaar.
‘Ieder kaartje dat ik binnenkrijg voer
ik eerst in, in een bestand op de laptop. Ook weer per jaar. Hierdoor heb
ik een perfect overzicht over mijn totale collectie. Ik noteer ook, tenminste
als ik het weet, van wie ik de kaartjes
heb gekregen. Een enkele keer geef ik
ook wel eens een kaartje weg, als het
gaat om het geboortekaartje van de
betreffende vrager. Dan denk ik, bij
mij is het een van de vele en zij zijn er
ontzettend blij mee.’
Prachtig is ook om te zien, dat de
geboortekaartjes in meerdere opzichten een tijdsbeeld geven. Van gewone

simpele kaartjes tot de laatste jaren
soms indrukwekkende kleurrijke
kaartjes. De tijd dat men aan de hand
van de naam de opa of oma kon traceren ligt ook al een aantal jaren achter ons. Voornamen verdwijnen uit de
familie, omdat er niet meer vernoemd
wordt en daarnaast ziet Thea ook dat
de teksten veranderen. Steeds minder
nadrukkelijk komen de godsdienstige
spreuken voor. ‘Het boeit mij eigenlijk
allemaal mateloos, ik vind het gewoon
puur genieten. Een verandering die
niet altijd gunstig uitpakt is het feit,
dat steeds meer mensen hun kaartjes
via internet bestellen, waardoor je toch
meer fouten tegenkomt in de gedrukte teksten.’

Bijzondere exemplaren in haar collectie zijn de 260 kaartjes van een
tweeling, het kaartje van een drieling
en nog uitzonderlijker, een vierling.
Ook de adoptiekaartjes vormen krenten in de pap. Een pap die soms tot
hoge prijzen kan leiden als er kaartjes
van beroemdheden in het spel zijn. ‘Ik
betaal niet voor kaartjes, ik heb vroeger wel eens vijf of tien cent betaald,
daar hoeven de kosten niet in te zitten,
maar ik ben nu principieel wat dat betreft. Wel ruilen uiteraard,’ besluit de
verzamelaar haar verhaal.
Thea Kommerie-Bosma, G. W. v/d
Meistrjitte 7, Damwâld. 0511-423947
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BEWUSTGEZONDER
Leren leven met klachten?

Theo Dijkstra
De Triemen 1
9296 MB De Triemen
06 50 58 89 81
www.theodijkstra.nl

Uw gezondheid anders bekeken

Zoekt u zaalruimte om zelf uw feest te organiseren
Informeer dan eens naar mogelijkheden bij

‘t KELDERKE of ZAAL TIEN
Wij verhuren ‘t Kelderke tot 50 personen
en ZAAL TIEN tot 75 personen
Combinatie van beide ruimten is mogelijk.

Beide ruimten zijn voorzien van een muziek installatie.
Stoelen, tafels, statafels, kinderstoelen enz.

LEZING
20 november in de Hammerslag
Weardebousterwei 2 Westergeest met als titel
“de verbinding tussen onze gedachten
en onze klachten en ziektes”

U huurt al een ruimte vanaf € 30,00 per uur
Informeer naar de mogelijkheden of bel voor een afspraak

www.zaaltien.nl

tel. 0511 - 44 76 95

info@zaaltien.nl

Popke en Tineke Veenstra Suder Stasjonsstrjitte 10a 9271 HB DE WESTEREEN

Dag en nacht

voordelig

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU A:

tanken

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

€ 16,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Koe Loe Yu (8 stuks) + 2 stokjes Kip Saté
+ Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 20,95

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

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

www.tankpostma.nl

NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN
TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl

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

Fietsen, fietsonderdelen
en accessoires!!!
Tweedehands brommersen onderdelen!!!
Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide
tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.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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Het Grote Boek van Sinterklaas

Het is volop zomer in Spanje. Sinterklaas is op vakantie en bijna alle pieten zijn mee. Er blijven altijd een paar
pieten achter om de villa van de Sint
te bewaken. In de kelder van de villa
van Sinterklaas zit een ComputerPiet gebogen achter een tafeltje. Voor
hem staat een computer en naast hem
ligt het Grote Boek van Sinterklaas.
Het boek waar alles over de kinderen
in staat. Of ze lief zijn geweest, of misschien ook wel eens stout. ComputerPiet is aan het typen, zijn vingers ratelen over het toetsenbord. Hij typt het
hele boek van Sinterklaas over. Zou
Sinterklaas dat wel weten? Wat is die
Computer-Piet eigenlijk van plan?
Van ’s morgens vroeg tot heel laat is
die hij aan het typen. Tot hij eindelijk,
met kramp in zijn vingers, de laatste
bladzijde van het Grote Boek heeft
overgetypt. ‘Zo,’ bromt hij tevreden.
‘Wat zal Sinterklaas opkijken.’ Hij
zet zijn computer uit en verstopt het
Grote Boek in de voorraadkast.
De zomervakantie is voorbij. Sinterklaas keert terug naar zijn villa, om
zich voor te bereiden op het jaarlijkse
bezoek aan Nederland. Half november vaart de stoomboot uit, volgestouwd met cadeautjes. Als zij in de
haven van Rotterdam zijn, merken de
Sint en zijn Pieten pas, hoe koud het
in Nederland is. ‘Koud hè Sinterklaas?’
Sinterklaas knikt naar zijn HoofdPiet. Ze staan naast elkaar op het dek
van de stoomboot. De kinderen en
hun ouders staan te wuiven en zingen

het welkomslied “Zie ginds komt de
stoomboot”. Sinterklaas glimlacht en
wuift naar de menigte op de kade. De
Hoofd-Piet is een beetje ongerust,
want de Sint kijkt zo bezorgd. ‘Wat
zou er toch aan de hand zijn?’ denkt
hij. ‘Dat ben ik van mijn grote baas
niet gewend. Zal ik aan hem vragen,
of er iets niet in orde is?’ vraagt hij zich
aarzelend af. De Hoofd-Piet hoeft
niets de vragen, want de Sint kucht
een paar keer, stoot zijn Hoofd-Piet
aan en fluistert hem toe: ‘Zeg Piet,
heb je het Grote Boek ergens gezien?’
‘Heeft Sinterklaas het Grote Boek
niet bij zich?’ reageert deze verbaasd.
De Sint knikt met een somber gezicht.
‘Om je de waarheid te zeggen beste
Piet, ik miste mijn boek al toen wij
met de stoomboot wegvoeren uit
Spanje.’
De Hoofd-Piet is met stomheid geslagen en weet even niet wat hij moet
zeggen. Er flitst wel een angstige gedachte door zijn hoofd: ‘Hoe moet dat
nou straks met het rondbrengen van
de cadeautjes?’
De stoomboot legt aan, de Sint vergeet even het probleem van zijn Grote
Boek en zwaait enthousiast naar het
publiek. Op zijn teken springen een
aantal Pieten de kade op. Sinterklaas
verlaat over een versierde loopplank,
vergezeld door zijn Hoofd-Piet,
de stoomboot terwijl nog steeds de
stoomfluit is te horen. Twee StalPieten leiden het paard van de Sint uit
het schip. De burgemeester verwelkomt Sinterklaas en houdt een korte
toespraak.
Daarna rijdt de Sint op zijn schimmel
naar het gemeentehuis, waar hij de
kinderen zal toespreken.
Binkie & Bonkie staan, samen met
hun vriendjes, al uren te wachten op
de komst van de goedheiligman. De
jongens zijn al weken opgewonden en
praten er voortdurend over. Onderweg strooien de Pieten met snoep en
pepernoten. De kinderen zijn dolblij,
dat de Sint is aangekomen. Nu wordt
het aftellen tot 5 december, de verjaardag van Sint Nicolaas. Vol verwach-

ting kloppen de kinderhartjes, maar
ook de ouderen zijn benieuwd, of zij
een cadeautje zullen krijgen op surpriseavond. Na de geweldige ontvangst,
gaat de Sint even rusten. Door alle
feestelijkheid is hij het probleem rond
het Grote Boek helemaal vergeten.
Na een aantal weken is het eindelijk
zo ver. Het heerlijke avondje is aangebroken, het avondje van Sinterklaas.
Op de avond van 5 december, als het
donker is, gaan de Sint en zijn Pieten
op stap om overal cadeautjes te bezorgen. De schimmel staat bij de eerste
schoorsteen een beetje te wiebelen,
het dier moet nog even wennen. Net
als elk jaar wil de Sint zijn Grote Boek
pakken, om te kijken of hij op het
juiste adres is. De hand van de Sint
grijpt mis. Ineens herinnert hij zich,
de Sint wordt een dagje ouder, dat hij
zijn Grote Boek al een hele tijd mist.
‘Alle pepernoten nog aan toe,’ moppert de Sint. ‘Waar is het Grote Boek,
waar is mijn Grote Boek gebleven?
Het wordt muisstil op het dak. Want
als Sinterklaas “Alle pepernoten nog
aan toe” zegt, is hij heel erg boos. ‘Alles
in orde, kijk hier is het al.’ Glimmend
van trots loopt Computer-Piet naar
Sinterklaas. In zijn hand een plat grijs
blik. ‘Maar, dat is toch niet mijn Grote
Boek. Wat is hier aan de hand?’ Sinterklaas is nu, behalve boos, ook nog
verdrietig. Zonder zijn Grote Boek
gaat alles mis. Maar Piet gaat gewoon
door. ‘Kijk Sinterklaas, zo gaat het.’
Hij klapt het platte blikje open en
drukt op een knopje. Het blikje piept
en er verschijnt een foto van Sinterklaas . ‘Kijk, nu typ ik het adres in en
kijk, dan staan links de namen van de
kinderen en rechts hun verlanglijstje.
En als ik op dit knopje druk, dan staat
er of de kinderen lief zijn geweest.
‘Zo,….zo!’ zegt Sinterklaas. ‘Heb ik
begrepen, dat jij het Grote Boek in
de computer hebt gezet?’ Piet knikt
en roept, dat hij de Sint heel snel kan
leren, hoe het apparaatje werkt. Het is
helemaal niet moeilijk. En het is een
stuk sneller dan al dat bladeren in het
boek, vooral als het een beetje waait
is het raadplegen van het Grote Boek
lastig. ‘En waar is het Grote Boek?’

vraagt Sint. ‘In Spanje,’ antwoordt
Piet bedeesd. ‘Toch wil ik dat er een
Piet naar Spanje gaat, om dat boek op
te halen. Ik wil mijn Grote Boek ook
bij me hebben!’ Dus gaat er onmiddellijk een Piet op weg naar Spanje. ‘Zo,
nu kunnen we met het bezorgen van
de cadeautjes beginnen,’ zucht de Sint.
‘Maar eens even afwachten, of er wel
te werken valt met dat moderne, elektronische dingetje. Gaandeweg weet
de Sint steeds beter met het apparaat
om te gaan. Hij krijgt er zelfs plezier
in. Een uurtje later, ergens hoog op
een dak gaat het mis. Het computerschermpje gaat ineens op zwart.
‘Piet, wat is er aan de hand?’ roept de
Sint. Computer-Piet klautert van een
schoorsteen naar beneden. Hij drukt
op een knopje, maar gebeurt niets.
Ook niet als hij op alle knopjes heeft
gedrukt, de computer blijft uit. Opeens wordt Computer-Piet heel bleek.
Hij fluistert iets, wat de Sint niet verstaat. ‘Wat is er aan de hand Piet? Vertel op!’ De Sint kijkt heel streng. Piet
durft het bijna niet te zeggen, maar
het moet toch. ‘De accu is leeg,’ fluistert hij. ‘En de accuoplader ligt nog
in Spanje.’ ‘Alle speculazen nog aan
toe! Piet, hoe moet het nu verder? Nu
gaat het toch mis!’ Sinterklaas is boos,
heel boos. De Pieten hebben hem nog
nooit zo boos gezien. Zelfs het paard
wordt er onrustig van, het stampt met
zijn hoef op het dak, de vonken vliegen er af.
Met zijn hoofd naar de grond staat
Computer-Piet voor Sinterklaas.
Hij schaamt zich verschrikkelijk. Nu
loopt alles mis en het is zijn schuld.
Opeens horen ze iemand schreeuwen:
‘Ik heb het!...ik heb het!’ Er komt een

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.
De onderwerpen die hier ter sprake
komen zijn vaak dezelfde: reden???
De problemen die worden aangekaart
zijn niet binnen een paar weken opgelost. Dat is nu eenmaal de huidige
realiteit. Daarom hier ook een aantal zaken die hier niets mee te maken hebben. Doarpsbelang wil graag
aandacht voor het volgende. (tekst
Stichting Welzijn Het Bolwerk en
Stichting AanZet). De Buurtkamer
De Westereen. De buurtkamer staat

voor ontmoeting in een ontspannen
sfeer en is toegankelijk voor iedereen.
Alle mensen, mensen met of zonder
werk, jong en oud, met of zonder
(psychische) kwetsbaarheid, kunnen
in de Buurtkamer contacten opdoen,
gezelligheid vinden en vrijwilligerswerk opdoen. De Buurtkamer in de
Westereen is iedere dinsdag geopend
van 9.30 uur tot 12.00 uur. Locatie It
Badhûs (ingang naast voetbalkantine).
Vanaf 12.00 uur kunnen mensen gezamenlijk lunchen tot +/- 13.00 uur.
Zoek je vrijwilligerswerk? Ook hiervoor kun je terecht bij de Buurtkamer.
Leer bijvoorbeeld meer over boodschappen doen, gezonde voeding en
het bereiden hiervan.
Een aantal activiteiten zijn gratis
en voor sommige wordt een kleine
bijdrage gevraagd. Koffie/thee kost
0,50 euro. Dit om het voor iedereen
toegankelijk te houden. Dit betekent
ook dat je tijdens openingstijden vrij-

blijvend mag binnenlopen. Wil je een
half uurtje langskomen voor een bakje,
ook dat is prima. Bij de Buurtkamer
werken vrijwilligers. Door het doen
van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld
koffie schenken, en het organiseren
van activiteiten, kunnen mensen zich
verder ontwikkelen. Op de achtergrond kijkt een coach mee. Tijdens
een dienst werk je samen met collega
vrijwilligers en krijg je ondersteuning
waar nodig. De Buurtkamer biedt de
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten
en in een ontspannen sfeer en is op
vraag/behoefte van inwoners een initiatief van Stichting Welzijn Het Bolwerk en Stichting AanZet. Ga voor
meer informatie over bijvoorbeeld
activiteiten naar www.debuurtkamer.
com.
Dan het Open Poppodium. Dat vindt
plaats op zaterdag 19 januari in dezelfde locatie, namelijk It Badhûs.
Wil je meedoen?? Stuur een mail naar
albertdoarpsbelang@gmail.com. De

voorwaarde om mee te doen is dat je
uit de Westereen of naaste omgeving
komt of oud Westereender bent. Er
wordt deze avond belangeloos opgetreden. Inzameling kerstbomen. Al
enkele jaren een traditie om die begin
januari in te zamelen. Op dit moment
nog niet bekend of gemeente hier
weer initiatief gaat nemen. Komen we
in december op terug. Dan nog kort
de “echte” problemen. De verkeerssituatie in de Westereen blijft een heikel
punt wat heel wat discussie bij inwoners en bestuur oplevert. Afspraken
met instanties worden niet of slechts
gedeeltelijk nagekomen, op lange baan
geschoven, kortom er is uitgebreid
overleg nodig. Eind november heeft
het bestuur dan ook weer overleg met
de verantwoordelijk wethouder.

Piet aangerend. Het is de Piet, die
het Grote Boek met het vliegtuig uit
Spanje moest gaan halen. De Sint is
opgelucht. Hij bladert direct in het
boek en wijst een huis aan: ‘Daar
moet dit pakje heen!’ Hij geeft het aan
Computer-Piet, die de Sint maar al
te graag helpt. Hij heeft tenslotte iets
goed te maken. ‘Zo zie je maar,’ zegt
de Sint tegen zijn Hoofd-Piet.
‘Een computer is goed, maar een
back-up achter de hand hebben is nog
beter! ‘Goed, beter, het beste Sinterklaas,’ antwoordt de Hoofd-Piet. De
Sint glimlacht: ‘Dat is een wijs woord,
jongen. Je bent niet voor niets mijn
Hoofd-Piet!’
Willem M.R. Leijten
Een nieuw verhaal van Binkie & Bonkie (2018)

Intocht
Sinterklaas:
zaterdag 17
november
13.30 uur
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Tanken
&
Wassen

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!
Knieschool
de knieschool is een actieve
revalidatievorm die voornamelijk
plaats vindt in groepsverband onder
fysiotherapeutische begeleiding.

Redcord
is een unieke trainings-/behandel
methode voor verschillende sportblessures. Het richt zich op het
stimuleren en controleren van zwakke
spieren, zodat je weer klachtenvrij
kan bewegen.

Therapie- & trainingscentrum
de Vesteynde
Therapie- en trainingscentrum
‘De Vesteynde’ in Friesland is een
multidisciplinair paramedisch
centrum. Wij hebben locaties in
De Westereen (hoofdlocatie),
Harkema en Buitenpost.

Echografie
met echografie hebben wij bij
de Vesteynde de mogelijkheid om
sportblessures in beeld te krijgen,
bijvoorbeeld spierblessures, peesblessures etc.

U kunt bij ons terecht voor
sportblessures, diverse trainings-/
sportprogramma’s en sport advies

Voor meer informatie en openingstijden
kunt u ons altijd bellen op 0511-447337
of ga naar onze website
www.devesteynde.nl

Functional movement screen
de Functional movement screen is
een instrument dat door middel van
7 verschillende testen inzicht geeft in
beperkingen van stabiliteit, coördinatie,
kracht en core stabiliteit. Middels deze
testen kunnen wij specifieke
trainingsdoelen opstellen.

Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

Gegarandeerd

krasvrij
wassen!

podologie
verbeteren van de stand van de voeten
en statiek van het lichaam. Tevens
advies over aanschaffen van zooltjes
voor verschillende ondergronden zoals
gras, kunstgras en zaal.

BEL 0511 447 337 OF GA NAAR

De Westereen

Harkema

Buitenpost

Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Splitting 3
9281 KJ Harkema

Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

WWW.DEVESTEYNDE.NL

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact
én online bankieren
Word ook klant
en ontvang een
cadeaubon van € 25,van Rinse's Resto
Vis & Snacks*

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.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

K. Venema Assurantiën

Skoallestrjitte 30
9271 BV De Westereen
T (0511)-447500
E info@kvenemaassurantien.nl
I www.kvenemaassurantien.nl

Uw bank dichtbij.

De koffie staat klaar!

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77 | De Westereen | Tel. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl
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Multimate De Westereen sponsor VVT
DE WESTEREEN - Multimate De Westereen aan de Tolwei is in de loop der
jaren een begrip geworden. In de winkel krijgen de klanten een perfecte
service, is er een ruime keuze in veel specialiteiten, gedegen vakmanschap
en een persoonlijke benadering. Henk Boersma, eigenaar van Multimate
De Westereen sponsort daarnaast nog een aantal sportteams, zoals de
hoofdmacht van VVT uit Twijzelerheide die nieuwe tenues ontving.

ook de klus. Heeft u soms een dag of
week professioneel gereedschap nodig,
dan kunt u dat bij Multimate huren.

Multimate De Westereen biedt enorm
veel, niet alleen in producten, maar
ook in kwaliteit en service, waarbij
Multimate altijd scherpe prijzen hanteert. Aan de Tolwei in De Westereen
is in de loop der jaren een prachtige
bouwmarkt ontstaan, die niet alleen
aan de doe-het-zelvers, maar ook aan
professionals levert.
Daarnaast kunnen ook leken uitstekend bij Multimate terecht voor een
perfect advies en eventueel in overleg
kunnen de goederen niet alleen geleverd worden, maar klaart Multimate

Henk Boersma is daarnaast van mening, dat een bouwmarkt die in het
hart van de regionale samenleving gevestigd is, ook zijn steentje moet bijdragen aan de maatschappij, zoals ook
duidelijk naar voren komt uit de sponsoring van VVT uit Twijzelerheide.
Uiteraard is ook de voetbalvereniging
bijzonder ingenomen met deze geste
en de leden weten dan ook, dat als de
goal dichtgetimmerd moet worden,
Multimate de materialen kan leveren.
De hoofdmacht van VVT (Foto: Bettie Zijlstra).

Fries Houtbouw is al jarenlang een 
begrip in de houtbouw sector
WESTERGEEST – ‘Kwaliteit en optimale service, zijn belangrijke aspecten op de
weg naar tevreden klanten. ‘Wij kunnen alles volgens de wensen van onze
klanten realiseren. Wij laten dromen uitkomen op het gebied van houten
garage, berging, tuinhuis, recreatiewoning, paardenboxen, schuren, carport,
overkapping etc. Maar om tevreden klanten te krijgen gaan wij net dat stapje
verder. Garantie, service en afspraken nakomen, zijn dan ook logische aspecten bij ons’, aldus Sietse Hiemstra, die samen met Sietse Kootstra de scepter
zwaait bij Fries Houtbouw aan de Simmerwei in Westergeest.

Sietse Hiemstra uit De Westereen heeft
een jarenlange ervaring in de houtbouw
en combineert deze ervaring vanaf 2008
met het jeugdig elan van Sietse Kootstra uit Dokkum, die als jonge knaap bij
Hiemstra aan de slag ging. ‘Een unieke
en sterke combinatie, waarvan wij veel
voordeel hebben. Wij volgens trends in
vakbladen en spelen daarop in met advies en ontwerpen. Aangezien ieder project anders is werken wij niet met standaardformaten. Ons uitgangspunt zijn
de wensen van onze klanten. Zij zijn
uiteraard bepalend wat betreft afmetingen, de vorm van het dak en welke deuren en ramen. Dankzij onze jarenlange
ervaring kunnen wij dan direct de mogelijkheden doornemen en bespreken of

er een vergunning noodzakelijk is. Uiteraard kunnen wij ook een belangrijke
adviserende rol spelen. In samenspraak
zorgen wij dan voor een bouwtekening
welke aansluit bij de wensen. We kunnen het totaal regelen, maar ook aspecten uit dat totaal. Mensen blijven altijd
vrij om dingen zelf te doen, hetgeen
voor hun uiteraard voordeliger in prijs
kan uitvallen’.
‘Het gaat lang niet altijd om de prijs.
Mensen kijken er tegenwoordig steeds
meer naar, wat je voor hun kunt betekenen. Luisteren naar hun ideeën en
wensen, maar ook kwaliteit leveren voor
een betaalbare prijs, garantie afspraken
nakomen en service verlenen. Aspecten
waardoor wij groot zijn geworden’, aldus

Hiemstra. ‘Wij gebruiken een hardhouten fundering. De wanden kunnen
gemaakt worden van geïmpregneerde
vuren rabatdelen, gepotdekseld vuren,
lariksdelen of red ceder.’ Sietse Hiemstra
is enorm ingenomen met een absolute
vakman in het bedrijf die gespecialiseerd
is in dakpannen en daken. Wat het dak
betreft kunnen we alle kanten op. Van
golfplaten tot dakpannen en van stalen
profielplaten tot een bitumen plat dak.
Alles kunnen we leveren. Ramen en
deuren zijn geheel naar wens te plaatsen.’
Fries Houtbouw realiseert haar producten vooral in het noorden en midden
van Nederland, maar ook worden er
in Noord-Holland veel hoogwaardige
en duurzame kwaliteitsproducten geplaatst. Sietse Hiemstra: ‘Nadat er overeenstemming is kunt u nog kiezen of u
een bouwpakket zelf wilt plaatsen of dit
door ons uit te laten voeren. Wij zien
in 99% van de gevallen dat dit aan ons
wordt overgelaten. Door onze ervaring
kunnen wij dit veel sneller dan wanneer
u het zelf zou doen. In de huidige gejaagde samenleving komen mensen tot

rust in hun tuin. Daar hoort voor velen
een mooi tuinhuis met luifel of overkapping bij, waarin ze in de zomermaanden
tot lang in de avond kunnen genieten,
maar je ziet ook steeds meer een trend
richting nazomer, herfst en zelfs winter.
Tevens kunnen wij voor u functionele
garages leveren. Wij volgen alle trends

van Landleven en Buitenleven.
Fries Houtbouw B.V., Simmerwei 6a,
9295 KA Westergeest. Sietse Hiemstra:
06- 21680171. E-mail: info@frieshoutbouw.nl
Fries Houtbouw staat voor optimale kwaliteit.
(Foto: Marcel van Kammen).

FRIES
HOUTBOUW
Simmerwei 6a
9295 KA Westergeest
T 06-21680171
www.frieshoutbouw.nl
info@frieshoutbouw.nl

Berging of overkapping?
Fries Houtbouw laat uw tuin leven!
Kwaliteit voor een betaalbare prijs.
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DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

Wist u dat…

Binnenkort start Ingenieursbureau Antea Group, samen met vereniging De Noardlike

… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As

Fryske Wâlden met het landschapsherstel in het gebied van De Centrale As. Deze

nauw samenwerken met andere partijen?

werkzaamheden beginnen met het beoordelen van de kwaliteit van landschapselementen.

… Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

(Landschapselementen
in hetdegebied
zijnkaden
elzensingels,
en overgebleven
…
Wetterskip Fryslân over
oevers,
en alle houtwallen
oppervlaktewater
gaat poelen
enzodat
pingo’s
de natte
ijstijd).voeten
Dit biedt
een mooie kans aan de grondeigenaren om geheel
u uit
geen
krijgt?

…
Wetterskip
grote
toontteom
samen
met De
Sintrale As, binnen de
kosteloos,
hun Fryslân
elzensingels
eninzet
boswallen
laten
herstellen.
Grondeigenaren
het gebied rondom
deDe
Sintrale
AsAsteworden
versterken?
gebiedsontwikkeling
van
Centrale
dan ook van harte uitgenodigd om één
…
DedeCentrale
As hiermee bijzonder
gelukkig
van
informatiebijeenkomsten
te bezoeken.
De is?
data worden tzt via deze krant bekend
… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuur-

gemaakt. Op deze bijeenkomst wordt de grondeigenaren gevraagd om na te denken over

en landbouworganisaties?

welke houtwallen, singels, poelen en pingo’s zij op willen laten knappen. De werkzaamheden

… Wij hierover later meer vertellen?

worden uitgevoerd in opdracht van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As.

Foto: Fotografie Nanne Nicolai

vmbo-groen

www.decentraleas.nl

•

Betonrenovatie

•

Kunststofvloeren

•

Coatings

•

Kelderafdichting

nstu
k
k
o
O
eren
stofvlo

DOEDAG &
OPEN AVOND
Woensdag
28 november 2018
Je kunt je aanmelden via de website

Vragen, kijk ook eens op onze nieuwe website!
Geert Bakker Skutterswei 14 | 9108 LA Broeksterwoude
T 06 - 23 26 99 35 | E info@gbbetonrenovatie.nl
www.gbbetonrenovatie.nl

Locatie:
Prof. Wassenberghstraat 3
9285 PS Buitenpost
www.nordwincollege.nl
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Koninklijke Damstra Installatietechniek behaalt
als eerste in Nederland belangrijke certificering
Donderdag 1 november heeft Koninklijke Damstra Installatietechniek als
eerste installatiebedrijf in Nederland het BRL6000 deel 22 certificaat in
ontvangst mogen nemen van KIWA. Met dit certificaat toont Damstra aan
dat ze alle juiste kennis en kunde in huis hebben om biomassaketels, met
brandstof zoals hout, pellets en brikketten, te ontwerpen, installeren en
beheren.

Een hele mond vol, maar de onderneming is blij dat ze het papiertje samen
met een 100% CO2-neutraal alternatief voor aardgas in huis heeft.
Nog zeker 7 miljoen woningen in
Nederland zijn op het aardgas aangesloten. Maar aan koken en stoken
op aardgas komt een einde. ‘Het is
de bedoeling dat in 2050, niemand
in Nederland nog kookt en stookt op
aardgas. Biomassaketels is een duurzaam alternatief voor vervanging van
gasgestookte cv-systemen’ aldus Dirk
Jacob Visser, bedrijfsleider Koninklijke Damstra Installatietechniek. ‘In
landen als Oostenrijk en Duitsland
worden deze vormen van verwarming al decennialang naar volle tevredenheid ingezet. En de techniek
is daarom in de afgelopen jaren ook

flink verbeterd’. Koninklijke Damstra
Installatietechniek is zelfs op cursus
naar Slovakije geweest om de praktijk van Biomassaketels goed onder de
knie te krijgen.
Subsidie biomassaketels

De installatie van biomassaketels
vraagt om deskundigheid. Een goed
aangesloten systeem levert het meeste
rendement op, waardoor de terugverdientijd aanzienlijk wordt verkort.
Biomassaketel die geplaatst worden
moeten daarnaast voldoen aan hoge
emissie-eisen om de CO2 uitstoot te
beperken. ‘Dan kom je ook in aanmerking voor (ISDE) subsidie en wordt
het plaatsen van een biomassaketel
helemaal interessant voor zowel bedrijven als particulier’, vertelt Visser.

In bedrijf stellen installatie collega
installateurs

Koninklijke Damstra Installatietechniek neemt al een tijdje een flinke
groei waar in het aantal geïnstalleerde
biomassaketels en verwacht de komende jaren hier nog meer groei in te
zien. Omdat Damstra de juiste expertise in huis heeft wordt het bedrijf ook
veel door andere installatiebedrijven
gevraagd om de biomassa installaties
in bedrijf te stellen. Zo weten zij zeker
dat ook zij installaties opleveren met
het hoogste rendement en de minste
CO2 uitstoot.
Practice what you preach

Zelf is Damstra al jaren bezig met
de transitie van aardgas naar andere
alternatieven. Visser: ‘Wij hebben op
dit moment vijf biomassa installaties
in onze panden staan. Het is de bedoeling dat nog dit jaar de gaskranen
in onze bedrijven dichtgaan en wij
volledig CO2 neutraal gaan verwarmen’.

Dagverse maaltijden bij
Boersma’s Groente & Fruit

Lichtkranten
De Westereen
Sinds september van dit jaar zijn er twee lichtkranten in gebruik bij de
ingang van de Westereen vanaf de Boppewei en vanuit Kollumerzwaag.
Deze lichtkranten zijn gerealiseerd door de Westereender Keaplju. Er is
een bijdrage geleverd vanuit het Ondernemersfonds Dantumadiel.

Foto: Jaap de Boer

DE WESTEREEN – Door alles vanaf inkoop, bereiding tot verkoop in eigen hand
te houden, staat Boersma’s Groente & Fruit in De Westereen voor absolute
topkwaliteit en ligt de basis van gezond en verantwoord eten bij versheid.
De kant- en klare maaltijden van Boersma worden dagelijks vers bereid.
Hiervoor gebruiken de allerbeste ingrediënten uit eigen zaak. Tevens wordt
het gebruikte vlees onder anderen rookworst en draadjesvlees ingekocht bij
bedrijven die instaan voor kwaliteit.

‘Er is steeds meer vraag naar kant en
klare maaltijden. We leven in een steeds
veranderende maatschappij. Als specialist in groenten en fruit, volgen wij
uiteraard de markt, maar wij weigeren
absoluut om concessies te doen wat betreft versheid en kwaliteit. Bij ons absolute voorwaarden, daarom halen wij alle
producten uit ons eigen bedrijf. Omdat
we weten wat we inkopen, zijn we overtuigd van de kwaliteit. Het begint al met
de warme maaltijden met de aardappels.
We kiezen bewust voor een uitstekende
aardappel, die we zelf met de hand schillen. Als er iets aan mankeert zien we dat
direct, ook de groenten snijden we zelf.
Niet een paar dagen of een dag van tevoren, maar op de dag dat we de producten in de schappen hebben. Door deze,
wij noemen het zelf kwaliteitscontrole,
krijgen onze klanten honderd procent
voeding, waarin alle voedingstoffen aan-

wezig zijn. De klanten hoeven het alleen
maar even op te warmen. Onze kant en
klaar maaltijden bevatten geen toevoegingen, soms wat zout, maar scheutig
zijn we daar niet mee. Zout is niet gezond, men kan eventueel altijd nog zout
bijvoegen’, verklaart Ronnie Boersma.
‘Je hoort vaak dat de jeugd niet verantwoord genoeg eet. Wij spelen daar
uiteraard op in. We hebben een enorm
breed assortiment en dan denk ik niet
alleen aan de stamppotten, maar ook
bijvoorbeeld onze nasi, bami, macaroni
en wraps. Allemaal vers bereid met de
beste ingrediënten’, vult Bert Boersma,
zijn zoon aan.
Een prachtig bijkomend aspect bij
Boersma Groente & Fruit is dat men
per ons kan kopen. Dus de oudere die
alleen is en niet zoveel meer nodig is,
maar wel vers en dus verantwoord wil

eten, komt net zo goed aan zijn trekken
als de jongere of de gezinnen die meer
nodig zijn. Door het grote assortiment
is er bovendien nog volop variatie mogelijk. Een absolute topper in het assortiment is absoluut het Westereender
stoofpotje, met zoals Ronnie Boersma
het bijna liefkozend noemt ‘draadjesvlees’. Eigenlijk is het woord liefkozend
geheel op zijn plaats bij Boersma, want
daar heeft met kwaliteit en versheid lief.
Is het wellicht zelf een passie. Huisgemaakte overheerlijke huzarensalade,
rauwkosten, maar ook verse en gesneden groeten en fruit en niet te vergeten
’poerbeste’ aardappelen. Boersma heeft
het allemaal in huis. Of heeft u toch
liever versbereide snert of bruine bonensoep ook dan bent u op het juiste adres.
Nogmaals benadrukken ze de dagverse
kwaliteit, waar zij volledig achterstaan.
Niet zelf willen of kunnen kopen, maar
toch uitstekend en verantwoord willen
genieten van de warme maaltijd, dan is
Boersma een meer dan honderd procent
vertrouwd adres.
Boersma’s Groente & Fruit, Noarder
Stasjonsstrjitte 8, De Westereen.
0511 441 424.

De gele borden met het welbekende
logo van de Westereender Keaplju
en tekst over “de messkerpe priizen”
waren verouderd en nodig aan vervanging toe. Om met de tijd mee te
gaan is nu gekozen voor een elektronische variant. Dit biedt de mogelijkheid om snel in te spelen op activiteiten in het dorp en aanbiedingen
die er in het in dorp te vinden zijn.
Het doel is om ondernemers en verenigingen de mogelijkheid te bieden
een boodschap te laten plaatsten.
Dit kan bijvoorbeeld een activiteit
of een wedstijd zijn, maar ook een
knallende commerciële aanbieding.
Om de lichtkrant in de lucht te houden wordt hiervoor wel een bijdrage
gevraagd.

Dat de borden blikvangers zijn, blijkt
wel uit de vele reacties en tips die er
binnenkomen bij het bestuur van de
Westereender Keaplju. Ook uit omliggende dorpen zijn al geïnteresseerde reacties gekomen om ook een
dergelijk bord te plaatsen.
De Westereender Keaplju hebben
deze borden geplaatst om op een moderne manier informatie met het dorp
te kunnen delen. Om zo een bijdrage
te kunnen leveren aan de leefbaarheid
in het dorp. Aanvullende informatie
over plaatsingsmogelijkheden kan
men krijgen bij het bestuur via telefoonnummer 06-45756951.
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OUDWOUDE

OOK VOOR GROEPEN - PARTIJEN - FEESTEN

Buffet-Restaurant, Eetcafé, Café en Snackpunt

Er is een
kinderspeelhoek
aanwezig
Prijs vanaf 12 jaar:
€ 24,95 p.p.
Kinderen 5 t/m 11 jaar:
€ 10,00 p.p.
Reserveer tijdig
0511 - 705255
OF info@deiterij.nl
Zaal beide kerstdagen
open vanaf 16.00 uur
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Foarwei 23, 9294KC Oudwoude (Aldwâld) | Telefoon Snackpunt: 0511 - 705245 | Telefoon Restaurant: 0511 - 705255 | info@deiterij.nl

Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam tijdig te reserveren!
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LEF maakt interieurverandering makkelijker mogelijk
DE WESTEREEN – LEF tonen in je interieur, durf gewoon te veranderen, er
kan zoveel, er is zoveel mogelijk in deze tijd, waardoor meerdere stijlen
perfect met elkaar gecombineerd kunnen worden. LEF biedt niet alleen
de mogelijkheid aan de klanten om uit het grote en gevarieerde aanbod
zelf een keuze te maken, maar is ook sterk in adviseren.
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s Bettie Zijlstra

Interieur en styling vormen sleutelwoorden bij LEF. Een enorm steeds
wisselend assortiment in diverse
trends, die zich uitstekend laat combineren en in vrijwel ieder interieur
past. ‘Alleen moeten mensen daarvoor
soms over drempels stappen, de eigen
traditionele drempel en de drempel
van LEF aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen. De ideeën
die u hier opdoet zullen u zeker verbazen en kunnen ook vaak gemakkelijk
in uw interieur toegepast worden.’
Lef is gevestigd in het voormalige
Baarsma pand op de hoek van de Foarstrjitte/Ferlinge Stasjonsstrjitte en is
deel in de oude, prachtige staat terug
gebracht. te brengen. Hiervoor is veel
lef getoond, lef die beloond is geworden, getuige de prachtige uitstraling
van het interne gedeelte. LEF interieur
& styling is een winkel van Tjipke van
der Veen en Nadonne de Haan. Beiden
hebben inmiddels hun sporen meer
dan verdiend op het vlak van interieurinrichting.
‘LEF is een bewust gekozen naam. We
verschillen allebei heel erg wat betreft
onze visie op woninginrichting. wij
verschillen in stijl en smaak. We hebben bij LEF laten zien dat hierin heel
goed een combinatie mogelijk is, het
plaatje klopt. We vonden het getuigen
van lef om deze combinatie aan te gaan.
Nu we de winkel bijna volledig hebben
ingericht ben ik van mening, dat het alleen maar voordelen heeft. Wij gaan uit
van de klant en de woning. Het moet

bij de bewoners en het huis passen.
Niet alleen een trend volgen maar ook
passen bij…
We hebben niet alleen een groter assortiment gekregen, maar ook kunnen
mensen nu met eigen ogen zien hoe
combinaties kunnen uitpakken. De tijd
dat interieurs maar één stijl kenden en
daar alles op aangepast moest worden,
ligt inmiddels achter ons. Tegenwoordig mag er veel meer, kan er veel meer,
nu is er niet de trend leidraad maar de
bewoners zelf. Veel mensen zijn daarbij uitstekend in staat om zelf mooie
creaties te maken,’ aldus Nadonne de
Haan, net als Tjipke afkomstig uit De
Westereen.
Heel veel in het assortiment kan soms
betekenen dat men moeilijk iets kan
vinden. Bij LEF is dat absoluut niet het
geval. Overal herken je de hand van de
meester aan de manier van opstelling.
Het geeft direct een prima indicatie
van de betrokkenheid, wellicht bezieling, maar zeker de vakkennis van Tjipke en Nadonne. Overzichtelijkheid en
bijpassend, zodat bezoekers vrijwel direct een prima eerste indicatie kunnen
krijgen of iets past in hun interieur. Nadonne: ‘Het is prachtig om zo’n winkel
in te richten. Je moet daarbij een beetje
uitgaan van de naam van onze winkel
LEF Dat moet ook in je interieur, even
buiten je eigen, wellicht traditionele
manier van inrichten denken, even van
een andere kant bekijken, dan komt
men vaak tot verrassende ideeën. Soms
moet je het gewoon durven doen en
dan groeit het besef steeds meer dat

het een goede keuze is.’ Uiteraard kunnen mensen altijd advies vragen, door
er samen over te praten kunnen we er
ook uit komen, vaak is een foto op een
mobieltje ook handig. Ons standpunt
is: een eerlijk advies.’
LEF is een interieurwinkel voor
meest nieuwe en soms enkele oude
items. Vrijwel alle artikelen zijn nieuw,
op de kasten na. Wat betreft de vele
prachtige kasten, die vooral beneden
bij de ingang aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte staan, is dat uiteraard het
geval. Deze kasten zijn zeer grondig
gerestaureerd en solide gemaakt. Kasten in diverse stijlen, van veel hedendaags tot enkele traditionele. Kasten
met vaak fraai hang- en sluitwerk. Lef
vertegenwoordigt diverse stijlen: modern, landelijk, industrieel enz.
Op de bovenste etage vindt men vrijwel uitsluitend nieuwe producten,
variërend in stijl van vintage tot industrieel. Een prachtige collectie verlichting van stoer hout, metaal tot iets
fijner en geraffineerder, met daarbij
vaak passende zeer decoratieve vazen,
kannen, etc. Puur voor decoratie. Ook
een opvallend groot assortiment in
tafels, landelijk, stoer, maar ook kleine bijzettafels. Het totaalpakket wat
LEF biedt bestaat uit: woonaccessoires, kasten, verf en krijtverf, styling- en
kleuradvies, schilderwerken, interieur,
cadeauartikelen
LEF is gewoon zo’n winkel die je
moet ervaren, ook als je niet direct aan
vernieuwing toe bent. LEF! geeft een
prachtige kijk op hedendaags interieur, maar dan in veel facetten en stijlen. LEF! biedt ook de mogelijkheid
om uw hele interieur aan te passen,
waarbij zelfs het behangen en verven
verricht kan worden. ‘Uiteraard is er
voor de klanten ook ruimte voor een
gesprek in de winkel en dan kunnen
we in overleg kijken naar wat er aan
de van de vraag en wens van de klant

nodig is. Advies in de winkel is uiteraard gratis, dat kan zijn advies op het
gebied van verf (bij ons verkrijgbaar)
of woonaccessoires of styling. Wilt u
n.a.v. het gesprek in de winkel toch
liever dat we bij u thuis gaan kijken
of dat er meer moet gebeuren dan
bespreken we dat graag. Uiteraard
zijn de kosten afhankelijk van wat er
gevraagd wordt, zoals 1 vertrek kleuradvies, of de hele woning, of ook de
styling erbij Wij adviseren graag en
dat kan heel breed. Een service die wij

geven, omdat we het gewoon boeiend
vinden om hier mee bezig te zijn. We
vinden het prachtig dat mensen tevreden zijn met hun interieur, dat ze ‘s
avonds op de bank of op de stoel met
een tevreden glimlach hun leefruimte
als positief ervaren.’
LEF, Ferlinge Stasjonsstrjitte 85, De
Westereen. 06-22338624. Facebook:
LEF interieur & styling
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Ook aanwezig
met een stan
d
en modeshow
s op
de Winterfair
in
de Nye Warf
30-11 & 1-12

ONZE COLLECTIE
Damesmode 34-54
Herenmode
Ruim jeansassortiment
Accessoires
Feetje babycollectie
Parfums
Tassen
Sieraden

“Kerst, de lekkerste cadeaus
haalt u bij de slager”

Uw kerstgeschenk, wij
maken er wat
moois van!
Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen 0511-441672
www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Heb jij ook al zin in die nieuwe
herfst tinten, maak snel een afspraak
en ontvang tegen inlevering van
deze advertentie €7,50 korting
op je nieuwe kleuring.*
* Geldig tot zaterdag 1 december.

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

Klean & sa

Sykje jo in kadootsje of binne jo oan wat
nijs ta? Sjoch dan ris by Klean & sa

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

Treast



“Het Vergeet-Mij-Nietje”
KERSTKAARTEN 10 st. v.a.€ 1,=
Agenda’s /Bûsboekje 2019
Fryske Spreukekalinder 2019
Dagboekjes 2019
Nije boeken oer en fan Fryslân :
Onder de As, Wad, Bosatlas Wadden,
Iepen Doarp ( Feanwâldsterwâl)
Fryske Producten

Wenskaarten voor de hele levenslijn

servicepunt: regiopost, dorpsvlag en voorverkoop Winterjûn
Haadstrjitte 20

Feanwâlden

0511-476698

www.boekennietje.nl

info@boekennietje.nl



troostgeschenken

Nieuw!



www.kapsalonshe.nl



- troost kerstkaarten
- zakje met licht
- wenslichtjes
- gedichtenbundel Jan van der Meer




of boek online via

Bjirkewei 133, Twijzelerheide | T. 0511 443696
ma 13.00-18.00 | di/woe/do 10.00-18.00
vrij 10.00-21.00 | za 10.00-17.00

Willow Tree
Skoallestrjitte 16 | De Westereen
www.treast.nl

- (De)montage en verhuur stalen steigers;
- Verhuur aluminium rolsteigers;
- Krimpfolie sealen;
- Gespecialiseerd in traditionele steigers;
- Denken in mogelijkheden;
- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;
- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

www.wijngaardensteigerbouw.nl
Dr. Plesmanstraat 40
9254 CR HURDEGARYP

Telefoon: +31 (0)6 411 948 38
Email: info@wijngaardensteigerbouw.nl

NOVEMBER 2018 | de Westereender | 27

Concert van De Kast en het Popkoor 
in de Protestantse Ferbiningstsjerke
Op zaterdag 20 oktober werd een concert georganiseerd in de Protestantse Ferbiningstsjerke in De Westereen. Dit concert had een tweeledig
doel, n.l. om alle bewoners van De Westereen en ook vele anderen, de
mooie nieuwe kerk aan de Toerstrjitte in De Westereen te laten zien met
zijn uitgebreide mogelijkheden.

Niet in de laatste plaats wilde de Protestantse Gemeente gastvrij en uitnodigend zijn. Daarom waren de
consumpties gratis verkrijgbaar en de
toegangsprijs voor het concert was su-

perlaag gehouden. Dominee Bernard
Terlouw sprak ook nog een uitnodigende tekst dat bezoekers niet alleen
bij dit concert welkom waren, maar natuurlijk ook bij de zondagse bijeenkom-

sten. Kennelijk werd deze opzet door
het publiek gewaardeerd want de zaal
waar 400 mensen in konden, was nagenoeg uitverkocht. Natuurlijk waren De
Kast en het Popkoor, afkomstig uit De
Westereen, daar debet aan. Het publiek
kon genieten van een prachtig optreden
voor de pauze van het Popkoor die een
uur lang prachtige popsongs ten gehore
bracht. Indrukwekkend was het lied
“In the Name of Love” van U2 dat gaat

over Jezus en over Martin Luther King.
Ook zong Syb van der Ploeg nog mee
met het Popkoor. Na de pauze was het
de beurt aan De Kast. Zij brachten een
16-tal prachtige songs van hun uitgebreide repertoire ten gehore waaronder
de toppers “In Nye Dei”, en “Hart van
mijn gevoel”. Een absoluut hoogtepunt
was het door Syb gezongen lied “Halleluja” van Leonard Cohen. Het was een
concert van een hoge muzikale kwaliteit
waar de zaal zich uitstekend voor leende
volgens de muzikanten en de technici
van De Kast. Dat het publiek het concert van het Popkoor en van De Kast
gewaardeerd heeft lieten ze vooral blijken tijdens de optredens, maar ook op

de sociale media. Facebook stroomde
vol met lovende woorden voor het Popkoor, De Kast en de organisatie.
16 november concert Gert van Hoef

Binnenkort kunt u alweer in dezelfde
Ferbiningstsjerke terecht voor een concert met een andere soort muziek. Want
op 16 november geeft de jonge virtuoze
organist Gert van Hoef een orgelconcert, met heel diverse orgelmuziek. Dit
concert wordt door de Protestantse Gemeente van De Westereen gratis aangeboden. Prachtig als u van orgel houdt,
maar vooral als orgel u normaal niet veel
zegt is het een kans om op een nieuwe
manier naar deze muziek te luisteren.

Foto’s Jaap de Boer

Bewust gezonder met therapeut Dijkstra
TRIEMEN - Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden, daarvan is Theo
Dijkstra, natuurgeneeskundig therapeut overtuigd. ‘Door echt te luisteren en verbindingen te leggen kan ik mensen helpen. Gezondheid is de
balans tussen lichamelijke, mentale en emotionele gesteldheid. Als een
van deze drie gebieden niet in balans is, dan kan dit – direct of op termijn
– effect hebben op de andere gebieden. Uiteindelijk kan zich dit uiten in
fysieke klachten.’

‘Ik kijk verder. Ik ben met mijn cliënten
bezig met bewust gezonder worden,’ aldus Theo Dijkstra, die sinds 2006 een
praktijk voor natuurgeneeskunde in de
Triemen heeft. ‘Ik ben door eigen ervaringen, wat betreft mijn gezondheid, natuurgeneeskundig therapeut geworden.
Ik had een aantal jaren regelmatig last
van mijn darmen en ook maagkrampen.
Het was er nooit van gekomen om een
arts hierover te raadplegen. Op een gegeven moment kreeg ik een folder in mijn
handen gedrukt van een natuurkundig
therapeut, die werkte met Bioresonantie.
Ik was nog nooit bij zo iemand geweest
en daarom ook behoorlijk sceptisch,
maar ik maakte wel een afspraak. Na
mijn eerste consult bij de natuurgeneeskundige stond ik na een uur weer buiten.
Door het gesprek heb ik veel inzichten
gekregen in zaken waar ik zelf iets aan
kon doen, maar die ik mij eerder niet bewust was. Na drie consulten waren mijn

klachten helemaal over. Mijn interesse
voor deze aanpak was gewekt. De benadering was anders dan anders: er werd
niet alleen naar de klachten, maar vooral
naar de oorzaak achter de klachten gekeken.’ ‘Ik ben toen een medische studie gaan volgen om meer inzicht in het
menselijk lichaam te krijgen. Daarnaast
heb ik verschillende cursussen gedaan
op het gebied van Bioresonantie. In de
praktijk heb ik gemerkt, dat het lichaam
reageert op veel zaken en invloeden van
buitenaf. Hier kwam ik met Bioresonantie niet altijd uit en daarom heb ik
verder gezocht naar andere therapievormen. Dat is ook de reden waarom ik
met verschillende therapievormen werk.
Omdat iedereen anders is en verschillend reageert, kijk ik per persoon wat er
nodig is. Mensen kunnen twee dingen
doen: luisteren naar wat je lichaam je
probeert te vertellen of de alarmsignalen
wegdrukken met medicijnen voor bijv.

de hoofdpijn, migraine, hoge bloeddruk,
cholesterol, maagpijn, problemen met de
darmen, pijn in je lichaam, enzovoort.’
‘Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. Ik kan mensen begeleiden om
te ontdekken wat er aan de hand is.
Welke verbindingen er lopen tussen je
lichaam en je geest. Dit kan pas als je
echt naar jezelf gaat luisteren. Ik probeer
het verband tussen het lichamelijk ongemak te vertalen naar wat je emotioneel
en mentaal doormaakt. Bewust worden
van wat er geestelijk/mentaal in onbalans is en wat voor effect dit heeft op het
lichaam (en omgekeerd), is de eerste stap
naar herstel. Veel mensen zijn bezig te

overleven en handelen uit een schuldgevoel of vragen zich af wat de buitenwereld er van zal vinden. Het gaat er om
dat je iets doet waar je zelf voor honderd
procent achter staat.’ ‘Het is belangrijk
om de oorzaak te vinden van de onbalans die is ontstaan tussen lichamelijke,
mentale en emotionele gesteldheid. Als
het niet lukt om deze op te sporen, dan
blijf je alleen bezig met het bestrijden
van de gevolgen, zoals pijn, vermoeidheid, darmklachten of hoge bloeddruk.
Bewustwording speelt daarbij een belangrijke rol. Als je jezelf begrijpt, kun je
meer vrede hebben met jezelf. Dit geeft
inzicht in jezelf en laat de reden zien

waarom je zo vecht (veelal tegen jezelf ).
Om dit om te draaien is rust in jezelf
nodig. Ontdekken waar de mogelijke
oplossingen en valkuilen zitten. Dit kan
net het zetje zijn wat één nodig heeft om
uit zijn / haar impasse te komen. Om dit
proces te ondersteunen maak ik gebruik
van massages, coachingsgesprekken,
magnetiseren en hypnose. Meer weten
over dit onderwerp? Op 20 november is
hierover een lezing in de Hammerslag te
Westergeest. Aanvang 20.00 uur. entree
€ 5,-. Natuurgeneeskundig therapeut
Theo Dijkstra, De Triemen 1, 9296 MB
Triemen, 06 505 889 81.
praktijk@theodijkstra.nl

Natuurgeneeskundig therapeut Theo Dijkstra (foto: Bettie Zijlstra)

2 8 | de Westereender

Alles is te leren!

Beter leren lezen, schrijven,
rekenen of computeren?

Basiscursus

Computervaardigheden
Met deze cursus op maat leer je in 11 bijeenkomsten de basis. Je kunt eerder
stoppen als je vindt dat je genoeg geleerd hebt.
In deze cursus leer je computervaardigheden, bijvoorbeeld:
• hoe werk ik met muis en toetsenbord?
• hoe kom ik op internet?
• hoe kan ik een bijlage uit een e-mail opslaan?
Maar ook meer uitdagende vragen krijgen aandacht, zoals:
• hoe zet ik foto´s over van mijn mobiel naar de computer?
• hoe houd ik overzicht over wat ik bewaar?
• hoe verwijder ik mijn zoekgeschiedenis?

De cursus is op maat, je eigen leervraag is leidend.
Data
Tijd
Plaats
Kosten
Materiaal

Wij hebben weer prachtige
kerstdecoratie in de
showroom/woonwinkel

14, 21 en 28 november
5, 12 en 19 december
Woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur
Bibliotheek De Westereen
Geen
Neem bij voorkeur je eigen apparaat mee als je dat hebt.
Bij de bibliotheek zijn laptops beschikbaar.

Dus kom snel eens langs!
Kerkstraat 17, 9114 RK Driesum | T. 0511 421450
info@meubelmakerijpopkepostma.nl
www.meubelmakerijpopkepostma.nl

Meld je aan bij de balie van de bibliotheek, bel 088-060 2200,
of stuur een e-mail aan info@allesisteleren.nl

Hollandse Gebakkraam

MEDISCHE KEURINGEN

vanaf € 30,-

Een medische keuring voor iedereen

Tegen inlevering van deze kortingsbon ontvangt u:

op een zak
olie- of krentenbollen

1 €uro korting
1 bon per persoon! Niet geldig i.c.m. andere
aanbiedingen. Alleen geldig bij G.Mollema.
Geldig t/m 01-12-2018

In Dokkum (naast het ziekenhuis) 0519 820996

“Een kleine check, een groot belang”
•
•
•

Rijbewijs keuringen B,C,D/E
Chauffeurskaart Taxi
Kortom alle voorkomende medische keuringen

Hoofdlocatie: Jacob Catsplein 1, 2e etage tel: 058-820 00 40 Leeuwarden
Wij keuren 6 dagen pw van 8:00 tm 20:00 uur op de volgende locaties: Dokter Jan de Groot
Dokkum - Bolsward - Franeker - Leeuwarden

Kijk voor meer informatie op www.cvmk.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
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Muziek- en zangavond in Wâlterswâld
Op D.V. zondag 25 november zal er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’ (Tsjerkeloane 12, Wâlterswâld) weer een muziek- en zangavond worden
gehouden. Medewerking zal worden verleend door Christelijk Leeuwarder
Mannenkoor ’Patrimonium’ o.l.v. Annejaap Soldaat, en organist Jogchum
Sipma. Het thema is ditmaal ’’God houdt zijn kerk in leven’’, het derde vers
van het bekende gezang ‘’De Kerk van alle tijden’’. Dit thema mag ons bemoedigen, opdat wij weten dat God zijn Kerk tot aan het einde der tijden
zal bewaren. Met muziek en zang willen wij Zijn Naam de lof toebrengen. U
en jullie zijn van harte welkom om deze bijzondere avond bij te wonen. De
avond begint om 19:30, de kerkdeuren zijn vanaf 18:45 geopend. Het zou fijn
zijn wanneer u weer in groten getale komt, een volle kerk zingt immers het
mooist! De avond is geheel gratis, wel is er, t.b.v. de onkosten, een deurcollecte. Tevens is er na afloop nog gelegenheid om een kopje koffie, thee of fris
te komen drinken.

Hulp Transport Roemenië
bestaat 25 jaar.
DE WESTEREEN - Het was lastig
om exact vast te stellen op welke datum
het 25-jarig bestaan van HTR moest
gaan vallen. Daarom heeft het bestuur
besloten dit jubileum samen te laten
vallen met de vrijwilligersavond. De
jubileum- en vrijwilligersavond is gepland op 17 november.
‘Hoewel het doel van HTR zich niet
echt leent voor een feest willen we dit
jubileum niet ongemerkt laten voorbij
gaan en hieraan een feestelijk tintje
geven. Dit willen we gaan vieren met
zowel de vrijwilligers, die zich in het
verleden hebben ingezet, als alle huidige vrijwilligers. U bent zaterdagmiddag 17 november 2018 vanaf 16.30 uur
welkom in de Ferbiningstjerke aan de
Toerstrjitte in De Westereen’, aldus
HTR-Zwaagwesteinde. Het programma bestaat uit twee delen en ziet er glo-

baal als volgt uit: jubileum deel:
Aanvang 17.00 uur. Opening;
koffie/thee drinken (oude foto’s
en filmbeelden); gezamenlijk eten
(Roemeense maaltijd) Eigen bijdrage voor het eten is € 5,-. Vrijwilligers deel: Aanvang 20.00 uur.
Draaien film reis 2018; Gezellig
samenzijn (herinneringen ophalen; op de achtergrond oude foto-/
filmbeelden/ Roemeense muziek).
Sluiting 22.30 uur. U bent vrij in
uw keuze om bij beide of alleen bij
het jubileum of vrijwilligers deel
aanwezig te zijn. Met zijn allen
hopen we er zo een gezellig feest
van te maken. Wij rekenen op jullie allemaal.
Secretariaat: Willy Wijbenga,
Tolwei 2, 9271HM De Westereen. Mail: wiljoh9@hotmail.com

Badminton in De Westereen
Bijna iedere woensdagavond werken een aantal Westereenders zich in het zweet
tijdens een stevig potje badminton. Geen 100x het pluimpje hoog houden, maar
stevig meppen! Ons spelers arsenaal bestaat uit 5 mannen en 2 vrouwen en we
zijn op zoek naar nieuwe spelers. Ruimte hebben we genoeg en ook de materialen
zoals rackets en shuttles zijn aanwezig. Het enige wat je mee hoeft te nemen zijn
sportkleren en een sportief humeur maar daarnaast mag je ook je partner, buurman, oom, nicht of vriend meenemen. Kom vrijblijvend langs om mee te spelen op
de woensdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in de sporthal van De Westereen. Tot
en met de kerstvakantie van dit jaar kun je gratis meespelen. Vind je het zo leuk
dat je ook de rest van het seizoen wilt blijven spelen dan kun je lid worden en zijn
de kosten voor de rest van het seizoen (t/m. mei 2019) slechts € 30,-. Oan’t sjen.

Bluesrockformaasje Skraal
Net samar in bluesband, mar in eigensinnige fiifmans bluesrockformaasje.
Wat yn 2009 begûn as garaazjeband is no in stampende goedrinnende Fryske
bluesrockmasine. De band skriuwt en komponearret syn eigen nûmers ynspirearre troch The Red Devils, The Doors en AC/DC. Neist twa studioalbums:
Helden fan de tredde helte en Rubber, Reek & Fjoer, ha sy in live album en
in stikmennich singels en videoclips utbrocht. Mei Skraal binne jo wis fan fan
earlike muzyk en in gesellige sfear, geskikt foar elk feest of festival. Sa spile
Skraal al op Aaipop (it grutste Frysktalige festival fan Nederlân), it Blues
&Americana festival, Hunekopfestival, Knypstermerke, Expansie, Oerrock,
Oldtimer festival, Veenhoop festival en fansels yn bulten rikkerige kroegen
en poppodia. Skraal is gauris te hearren op Omrop Fryslân. Ek wiene sy al in
kear as wat live yn it programma Noardewyn. Der is gjin kroech mear feilich.
17 novimber yn De Trije Doarpen te Kollumersweach.

Winterfair 
Wâlterswâld 
grootser dan ooit!
Op vrijdag 30 november en zaterdag 1
december zal de Winterfair weer worden gehouden in dorpshuis De Nije
Warf te Wâlterswâld (Foarwei 31a).
Dit jaar voor het eerst als tweedaags
evenement, met een nog grotere opzet
dan anders! Zo is er van alles te doen
deze dagen, voor jong en oud, man en
vrouw. Er is een enorm aanbod aan
(winterse) artikelen, ruime aandacht
voor vermaak en vertier (o.a. modeshow, muziek, clownact, etc.). Ook de
bar zal tijdens deze dagen in winterse
sferen zijn, waar u onder het genot van
een hapje en drankje kunt genieten
van deze prachtige fair. Het belooft
beide dagen een groot succes te worden. Op de vrijdag is de Winterfair te
bezoeken van 17:00 tot 22:00, op zaterdag van 10:00 tot 17:00. Standhouders kunnen zich nog steeds aanmelden bij metawielstra@hotmail.com.
De entree bedraagt eenmalig € 3,00
(kinderen t/m 12 jaar gratis).

Tributenight in de Trije Doarpen
Zaterdag 1 december is dorpshuis
“De Trije Doarpen” te Kollumerzwaag de plek waar je wezen moet.
Dan zullen de local heroes van Black
Leash en de nieuw komelingen Conehead er voor zorgen dat de voegen
uit de muren spatten met hun wervelende optredens. Verdere muzikale
ondersteuning is er van de in de regio
welbekende DJ Dikke Prima. Black
Leash is een al jaren actieve Pearl Jam
tribute die het origineel akelig dicht
benadert met hun performance.
Enkele bandleden hebben hun roots
in Kollumerzwaag of wonen er nog
steeds dus er is sprake van een echte
thuiswedstrijd voor de heren. Het
thuisvoordeel zal er voor zorgen dat er
nog net iets extra zal worden gevlamd!
De formatie Conehead is een nieuwe
toevoeging aan de lokale scene. De
band met leden die hun sporen reeds
hebben verdiend in diverse andere

bands en projecten speelt covers van
de grote klassiekers uit de rockgeschiedenis. Door hun jarenlange
speelervaring worden deze nummers
perfect uitgevoerd en zullen bij de
luisteraar inslaan als een bom!
DJ Dikke Prima zal de tijd tussen
de optredens vullen met zijn altijd
verrassende keuzes uit zijn immense
muziekarchief. Deze avond wil je niet
missen!

Sinterklaas-
intocht Twijzelerheide 2018
In Twijzelerheide zullen kinderen
en hun ouders op 17 november niet
geloven wat hun ogen zien.
Dan zet Sinterklaas weer voet op
Friese grond samen met een piet of
10!
De aankomst staat gepland om
13:45 uur bij het feestterrein nabij
de scholen,
Waar Sinterklaas en z’n pieten zullen worden “binnen gehaald” als
echte idolen!
We hopen jullie allemaal te zien op
zaterdag 17 november!

Groeten Sint
en zijn Pieten

Charles Dickens
kerstmarkt
Buitenpost
Op zaterdag 8 december 2018 wordt
er een Charles Dickens kerstmarkt in
Buitenpost gehouden. Op deze gezellige en druk bezochte kerstmarkt met
ruim 85 kramen kunt u zich weer in
de vervolgen tijd van Charles Dickens
wanen. Zo kunt u genieten van de
prachtige koren in de Mariakerk en
muziek op straat, maar ook de sfeervol aangeklede kramen dragen hieraan
bij. Het aanbod van waren is zeer divers. Er staan kramen met onder meer
kerstdecoraties,
woonaccessoires,
bloemstukken, sieraden, ambachtelijk
op houtoven gestookt brood en lekkere hapjes en drankjes. Traditiegetrouw
kunt u ook een kijkje nemen bij de
oude ambachten zoals fries houtsnijwerk, fries aardewerk, vlechten met
wilgentenen, glas graveren en glas in
lood. Ook de levende kerststal is weer
aanwezig net zoals de ijsbaan voor de
kinderen. Kortom, het is een dagje uit
voor jong en oud. De toegang voor
dit evenement is gratis en het is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer. Op www.kerstmarktbuitenpost.
nl en Facebook Kerstmarkt Buitenpost kunt u meer informatie vinden
over de deelnemers.

VAKwerk Burgum is 
bijna niet meer weg te
denken uit het dorpsbeeld
De doelstelling om leegstaande panden binnen het winkelgebied in
Burgum in te richten met Verrassend Ambachtelijk Kunstzinnig werk,
mogen we wel geslaagd noemen. De stoepen zijn geveegd en de ramen
gelapt. Ook de omliggende panden hebben profijt als er geen leegstand
is en etalages ingericht. Iedere 2 maanden krijgen kunstenaars en ambachtslieden de kans om hier hun werk te exposeren.

In november en december is er weer
heel veel te zien. Dit zijn de maanden
voor het kopen van kadootjes voor de
Sint en Kerst. Op lange tafels worden
kado’s uitgestald voor de kleine en
grotere beurs. Keramiek, kleine schilderijtjes, beschilderde stenen, sieraden, boekjes met gedichten/poëzie en
meer is er te vinden. Aan de wanden
hangen stillevens, landschappen en
kleurrijke abstracten, enz. November
en december worden maanden van
genieten bij VAKwerk Burgum. De
kunstenaars die deze maanden exposeren zijn: Berry Kuiper, Ellen Feijen,
Grietje v.d. Reijnst-Brak, Gerard
Nijborg en Joke Ket – Schilderijen,
Froukje Jorritsma en Geert Schuurman – Keramiek, Ingrid Brunsting
- Ruimtelijk werk, Irene v.d. Luit
- Sieraden/tassen/sjaals, DUZZZ –
Beelden in steen, Gusta Vet – glaswerk. Wij willen het publiek op een

laagdrempelige manier kennis laten
maken met een grote diversiteit aan
kunst/ambacht en kunstzinnigheden. Laagdrempelig betekent: dat je
vrij rond kunt kijken zonder dadelijk
de portemonnee te trekken; dat er al
voor een klein bedrag iets bijzonders
gekocht kan worden; dat kunstenaars/ambachtslieden aan het werk
kunnen zijn; dat je met je vragen over
het geëxposeerde werk terecht kunt
bij een van de VAKwerkers; dat je
via de facebook pagina van VAKwerk
op de hoogte blijft van de activiteiten. VAKwerk Burgum is open op:
woensdag 13.00 – 17.00 uur; vrijdag
13.00 – 17.00 uur; zaterdag 11.00 –
17.00 uur. En elke 1e zondag van de
maand van 13.00 – 17.00 uur. Ook
Verenigingen zijn van harte welkom.
Voor een afspraak kun je mailen naar:
vakwerkburgum@gmail.com

Bazaar voor hulporganisatie MAF
De Chr. Ger. Kerk, Haadwei 127 in Damwâld, houdt weer haar jaarlijkse
bazaar op D.V. 17 november 2018 vanaf 9.30 uur. U kunt er te kust en
te keur voor levensmiddelen, om mee te nemen of direct op te eten, zoals
bakkersproducten, salade, snert, sorbet, frituur. Er is van alles te koop zoals
boeken, speelgoed, textiel, huishoudelijke artikelen. Ook zijn er diverse activiteiten, zoals sjoelen, darten, schieten, spijkerslaan, ballonprik, tafeltennis,
grabbelmand, diverse workshops. Ook is er weer e.e.a. te raden. Rond 13.00
uur begint de verkoop per opbod. De opbrengst is voor de hulporganisatie
MAF. Zij zijn dringend verlegen om een vliegtuig voor hulp in Zuid-Soedan. Er is nauwelijks of geen infrastructuur zodat hier alleen hulp gebracht
kan worden per vliegtuig
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Schoonheids/
pedicuresalon

De Welle 4
Twijzelerheide
Tel. 0511-449773

Femmy
DE OPLOSSING
TIJDENS UW
BADKAMER
VERBOUWING!!

www.schoonheidssalonfemmy.nl

verven
Basis behandeling incl.
wenkbrauwen

€ 45,-

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

Gastouderbureau de Wâlden

HERFST EN WINTER!
Bescherm uw Vloer!
10% korting

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

www.kindvandaag.nl

op deepcleaning + beschermlaag
Deze aktie is geldig tot 1 januari 2019
Rijksstraatweg 86, 9254 DK Hurdegaryp
Tel.: 0511 - 47 69 25

www.multistyle.nl

Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers

TELEFOON: 0511 44 44 88

Airco service € 85,00
Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines
Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

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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NOVEMBER
VRIJDAG 16 NOVEMBER
DE WESTEREEN - Concert Gert
van Hoef in de Ferbiningstsjerke. Organisatie: Protestantse Gemeente. Toegang gratis.
DE WESTEREEN – Paarden en Ponymarkt in manege It Bytling. Aanvang
16.00 uur.
ZATERDAG 17 NOVEMBER
DAMWÂLD – Disco voor iedereen
met een beperking in de Kruisweg.
Aanvang 19.00 uur. Zaal open: 18.30
uur. Entree € 2,00.
FEANWÂLDEN – ´STIM zingt anders’, concert Vocal Group Stim. (ode
aan ’t Ned. luisterlied). Aanvang 20.00
uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1.
info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
DAMWÂLD - Bazaar voor hulporganisatie MAF in de Chr. Ger. Kerk,
Haadwei 127 in Damwâld vanaf 9.30
uur.
KOLLUMERZWAAG - Bluesrockformaasje Skraal in De Trije Doarpen.
ZONDAG 18 NOVEMBER
NOARDBURGUM - Baptisten Gemeente Pleinkerk 10.00 uur. Ds. Joke
Verboom-Schotanus m.m.v. trekzakensemble “Krekt Oars”
DE WESTEREEN - Johannes de
Heer zondagavondzang m.m.v. Bernard Terlouw (voorganger van De Ferbiningstsjerke) en Foeke Wiegersma
(orgel). Aanvang 19.30 uur. De Ferbiningstsjerke, de Toerstrjitte 1 in De
Westereen. Toegang gratis.
DINSDAG 20 NOVEMBER
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd.

AGENDA
Twijzel e.o. Dhr. Visser met reisverhalen
en belevenissen als buschauffeur/reisleider. Dorpshuis “de Bining”. Informatie:
G Buikema-Dalstra, 0511-541952.
WOENSDAG 21 NOVEMBER
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu,
De Mienskip 19:45, Sytze de Haan lezing Noord-Korea.
ZATERDAG 24 NOVEMBER
DE WESTEREEN – Badhús. gezellige avond voor mensen met een beperking met zanger Gaatze Bosma en DJ
Hendrik. Rolstoeltoegankelijk. Toegang
is gratis. Aanvang 20.00 uur.
ZONDAG 25 NOVEMBER
WÂLTERSWÂLD - Muziek- en zangavond in Wâlterswâld er in de Gereformeerde kerk ’De Lichtbron’, Tsjerkeloane 12. Medewerking: Christelijk
Leeuwarder Mannenkoor ’Patrimonium’ o.l.v. Annejaap Soldaat en organist
Jogchum Sipma. Aanvang 19:30 uur;
kerkdeuren open18:45 uur. Toegang
gratis.
VRIJDAG 30 NOVEMBER
DAMWÂLD – Bingo in de Kruisweg.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.00
uur. Entree € 2,00.
WÂLTERSWALD – Winterfair in
dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31a.
17.00-22:00 uur. Entree € 3,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis).
ZATERDAG 1 DECEMBER
FEANWÂLDEN - Winterjûn met De
Hellingbazen en Gerrit Breteler in de
Zwette kerk. Aanvang 20.00 uur, deur
open 19.30 uur. Entree: voorverkoop €
8,00 incl koffie
Kaarten Vergeet Mij Nietje Haadstrjitte

20. Aan de zaal € 10,00.
KOLLUMERZWAAG - Tributenight
in de Trije Doarpen met Black Leash
en Conehead en DJ Dikke Prima. Aanvang 19.30 uur Entree € 7,50.
WÂLTERSWALD – Winterfair in
dorpshuis De Nije Warf, Foarwei 31a.
10.00-17.00 uur. Entree € 3,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis).
ZATERDAG 8 DECEMBER
DAMWÂLD – Blues út de Walden
mei Swiet & Bjuster, Bonifaciusband en
mear in de Kruisweg.
FEANWÂLDEN – Concert Gerard &
Compagnie, Old American Folksongs.
(zang, contrabas, gitaar, viool, slagwerk).
Aanvang 20.00 uur. De Schierstins,
Haadstrjitte 1. info@schierstins.nl;
www.schierstins.nl
BUITENPOST - Charles Dickens
kerstmarkt van 10.00-17.00 uur.
DONDERDAG 14 DECEMBER
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu,
De Mienskip 09:30, Doe-Ochtend
Kerststukjes maken met Martje Haalstra.
IEDERE MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30
uur; Bibliotheek De Boekehoeke in
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek en
een gratis kopje koffie. Kom gerust eens
langs, UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG
DE WESTEREEN - De Buurtkamer.
Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en
12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs
aan de Sportloane 2B.
IEDERE WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30 uur

Bibliotheek De Boekehoeke in Talma
Hoeve, € 0,50 voor een boek en een gratis kopje koffie. Kom gerust eens langs,
UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN - Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor van 10.0017.00 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 - Expositie beeldend
kunstenaars Jacomijn Steen en Erna
Kroezen. Thema “Van Nature”. t/m 28
december. De tentoonstelling is te zien
in de centrale hal van het gemeentehuis
in Buitenpost, Stationsstraat 18. Openingstijden maandag t/m vrijdag 09.0012.00 uur en 13.00-16.30 uur.
BURGUM - Vaste exposities: Bulthuis
en Minsken. Observeum museum en
sterrenwacht, Menno van Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m zondag 13.00
- 17.00 uur en vrijdag van 19.00 tot
22.00 uur. Entree 0 tot 6 jaar gratis. 6
- 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50.
Zie www.observeum.nl .

DAMWÂLD - t/m december. Galerie
Jan Reinder Adema. Diverse exposities
van bekende nationale en Friese kunstenaars. Haadwei 43. 0511 – 424696.
www.janreinderadema.nl info@janreinderadema.nl
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra
open op afspraak of op avontuur. Eigen
werk. 0511-421251 Haadwei 25.
FEANWÂLDEN – t/m 6 januari. Iepen
Doarp, audiovisuele expositie. Van documentairemakers: Sjoerd Litjens, Sippy
Tigchelaar,Hester Heite (audio),Tryntsje
Nauta, Marieke Kijk in de Vegte(beeld).
Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkasteel’. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
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.
Wijzigingen voorbehouden. Controleer
altijd even of er nog veranderingen in
het programma zijn.

Frysk sprekwurd

Schilderijen van Jan Kooistra naar Patmos
Jan Kooistra, schilder uit Damwâld met een atelier in Dokkum, heeft een uitnodiging gekregen om zijn werken te exposeren op Patmos in Griekenland. Het gaat om de zeven werken van “de schepping “de serie “in verwondering” en “the
seven words”. De expositie zal zijn op het eiland Patmos in een prachtig museum. Patmos kent in de zomer heel veel
toeristen die met grote cruise schepen daar aankomen. Alle werken zijn ook te zien op de website: www.jan-kooistra.nl.
Info: O6 53 902008.

Johannes de Heer Zondagavondzang
Zondagavond 18 november is er weer een Johannes de Heer zondagavondzang in de Ferbiningstsjerke in De Westereen.
Ook deze avond gaan we weer veel mooie en bekende liederen zingen. Bernard Terlouw (voorganger van De Ferbiningstsjerke), verzorgd een korte meditatie met het thema “Nooit kan’t geloof te veel verwachten”. De muzikale leiding van
deze avond is in handen van Foeke Wiegersma (orgel). Het beloofd weer een heel fijne avond te worden. Daarom, komt
allen en neem gerust vriend, vriendin of buren mee! De avond begint om 19.30 uur en is in “De Ferbiningtsjerke” aan de
Toerstrjitte 1 in De Westereen. De toegang is gratis, wel zal er een collecte zijn t.b.v. het Evangelisatiewerk.

Concert Vocal Group Stim
in Schierstins
FEANWÂLDEN – Vocal Group Stim uit Dokkum brengt zaterdag 17 november prachtige luisterliederen in de Schierstins te Feanwâlden. Het concert
met de titel ‘Stim zingt Anders’ begint om 20.00 uur. De schatkamer van
het Nederlandse luisterlied ligt vol met prachtige liedjes.

Mooie melodieën en fraaie teksten:
van ontroerend tot hilarisch en ironisch. De titel van het concert verwijst
naar het lied ‘Anders’ van Herman van
Veen. Maar er zijn ook nummers van
Stef Bos, Coldplay, Klein Orkest en
Daniël Lohues te horen. De luisterliedjes zijn speciaal geschikt gemaakt
voor close harmony (meerstemmige
zangstijl) en a capella.

Titus Steegstra is dirigent en creatief
leider, terwijl Machiel Keekstra voor
de begeleiding op de piano zorgt. Een
recensent schreef over ‘Stim zingt
Anders’ onder andere: ,,Bij elke meerstemmigheid was er eenheid in harmonie en dynamiek…Met Keekstra
achter de piano en af en toe Steegstra
daarbij op basgitaar kregen alle nummers een bijzonder mooie instrumentale omlijsting.”

De luisterliederen worden afgewisseld
met gedichten van Nederlands bekendste dichters. De ervaren musicus

Vocal Group Stim begon 12 jaar geleden. In 2006 vond een aantal ervaren
zangers en zangeressen elkaar in de

close harmony en a capella, terwijl zij
eerst klassieke en andere werken zongen. Met vocale, meerstemmige arrangementen van bekende en minder
bekende liedjes heeft de groep inmiddels een goede reputatie opgebouwd
in het Friese vocale podiumcircuit. In
2015 bracht Stim de eerste muzikale
theatervoortelling op de planken: ‘It
lûd fan de wjukslach’, geschreven door
Tryater-acteur Theo Smedes. Stimleider Steegstra legt uit wat de groep
voor ogen staat: ,,In onze programma’s willen we mensen meenemen op
een reis door een gevarieerd muzikaal
landschap. Juist die variatie vinden wij
belangrijk. Wij willen mensen laten
genieten van een geweldig genre binnen de muziek, maar daarbij ook niet
vergeten zelf te genieten.”

Alde minsken earst, sei de duvel, 
en hy smiet syn beppe fan ‘e treppen.
Ouderen gaan voor, zei de duivel, en hij
gooide z’n grootje van de trap.

SIMMERTIME2018 - SLOTFEEST
ZONDAG 25 NOVEMBER
Helaas was het overmacht, maar toch
vervelend voor ons allen dat de geplande
concerten in Dokkum verplaatst moesten worden. Na druk overleg is er besloten om de concerten niet meer tijdens
de koudere herfstperiode buiten in een
tent te laten plaatsvinden, maar lekker
warm binnen. Omdat we een grote locatie nodig hebben, wordt het slotfeest
in het WTC Expo te Leeuwarden georganiseerd. De ruimte wordt omgetoverd
tot een sfeervolle SimmerTime2018
locatie.
We maken tevens van de gelegenheid
gebruik om er een extra grote, verrassende en feestelijke afsluiting van te maken. Inclusief televisie opnames!
GEKOCHTE TICKETS & PROCEDURE

• Bezoekers met kaarten voor zondag 23
september; DEZE GROEP GAAT
NAAR DE ZONDAGMIDDAG
OP 25 NOVEMBER om 14.30 uur*
•
Bezoekers met kaarten voor maandag 24 september; DEZE GROEP
GAAT NAAR DE ZONDAGAVOND OP 25 NOVEMBER om
20.00 uur*
• Bezoekers met kaarten voor dinsdag 25
september; DEZE GROEP GAAT

NAAR DE ZONDAGAVOND OP
25 NOVEMBER om 20.00 uur*
* De oude tickets geven toegang tot de
locatie op de nieuwe datum.
TIJDEN

De middagvoorstelling start om 14:30
uur en zal tot c.a. 17:30 uur duren, met
een ingeplande pauze van 30 minuten.
De Fryske Priuwerij vindt plaats vanaf
12:30 uur. De deuren gaan open om
12:15 uur, de deuren van de zaal om
13:45 uur.
De avondvoorstelling start om 20:00
uur en zal tot c.a. 23:00 uur duren, met
een ingeplande pauze van 30 minuten.
De Fryske Priuwerij vindt plaats vanaf
17:30 uur. De deuren gaan open om
17:15 uur, de deuren van de zaal om
19:00 uur.
Wij hopen jullie allemaal alsnog te zien
op ZONDAG 25 NOVEMBER om er
gezamenlijk een fantastisch slotfeest van
te maken!
Voor het kopen van tickets, of voor meer
informatie over SimmerTime2018 ga je
naar de website: www.simmertime2018.nl.
Stuur voor vragen/informatie ook gerust
een privéberichtje via de pagina.
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