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Gelske van der Veen
Financieel Adviseur Particulieren

Hé huizenzoeker,
loop eens binnen 
bij Gelske!
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

Omrop-presentatrice Afke Boven:

“Ik�bin�multilangual�hutsafluts”
Tekst: Nynke van de Zee

Foto’s: Jaap de Boer

Iedere�week�is�ze�op�tv�te�zien�bij�
Omrop�Fryslân.�Presentatrice�Afke�
Boven�is�met�haar�vrolijke�lach�en�
opvallende�Wâldfryske�accent�een�
publiekslieveling�geworden�in�de�
provincie.�“Mar�der�binne�noch�
altyd�minsken�dy’t�roppe:�kinst�
ek�geef-Frysk�prate?”�Ze�grijnst.�
“Wylst�ik�just�myn�bêst�doch�om�sa�
Wâldsk�mooglik�te�praten.�Ik�bin�
no�ien�kear�in�Wâldpyk.”

Google Afke Boven en je vindt als 
geboorteplaats Dokkum. Een Wâld-
pyk uit Dokkum; het lijkt wellicht 
een gekke combinatie. Maar niet als 
je weet dat Afke’s moeder uit Broek-
sterwâld komt. “Dat is in écht Wâld-
pyk”, knikt ze trots. Zelf groeide ze 
op in Dokkum en beleefde een groot 
deel van haar kindertijd op Ameland. 
“Myn styfheit komt fan It Amelân. 
Dêr binne ús mem en ik achteroan 
flein. Hy is nóch mear Wâldpikerich 
as ik. Ik praat ek Amelânsk. Ik bin 
multilangual hutsafluts.”

Get a live
Waar de één haar Wâldfrysk prachtig 
vindt, gruwelt een ander ervan. “Der 
komt wolris in mailtsje by de Omrop 
binnen oer myn aksint. ‘Kin dy Afke 
Boven ek in kursus fan de Afûk krije, 
want se praat sa belabberd Frysk’, 
twittere lêstendeis ientsje. Dêr wurd 
ik dan sa nidich fan. Wa bisto om te 
bepalen wat wol en net goed Frysk is, 
tink ik dan. Taal feroaret no ien kear. 
Minsken, get a live.»

“Taal feroaret no ien kear. 
Minsken, get a live.”
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www.deiterij.nl

Buffet Restaurant

Reserveren Noodzakelijk!

All-in Buffet
 

2 soorten Soep
Stokbrood

Kruidenboter
diverse Salades

Warme Groenten
Gebakken Aardappelen

5 soorten vlees 
uit eigen keuken!!

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

haas)

Patat
Sausen

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

€  24.95
 

Voor de kinderen is er 
een leuke speelhoek!!!

 Toch liever een 
uitgebreide 

All-in BBQ 
in plaats van een buffet?

 

Voor de prijs van € 29.95 
krijgt u alles uit het all-in 

buffet, met als extra:  
Runder steaks, Spek-
lappen, Hamburgers, 

Saté, Shaslick

Snackpunt

Familie 
deal

 
4 personen patat

+
4 Frikandellen 
of Kroketten

 
Voor SLECHTS

€ 7,00

Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl    AutoBoersma    AutoBoersma

V 17

MAZDA
CX-3

SKYACTIVE
PLUS 2.0

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

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

AUTOMAAT

PEUGEOT 3008 1.6
airco/ecc, radio cd, navigatie, cruise 
control, licht metalen velgen, elek. 
ramen, panoramadak, trekhaak, enz.
bj 2012 - 81.893 km € 14.950,-

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

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

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

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

licht metalen velgen, elektrische ramen, 
cruise control, luxe uitvoering, enz.
bj 2016 - 80.920 km € 20.750,-

Wees welkom en laat je verrassen door
een prachtige najaarscollectie!

Wees welkom en laat je verrassen door
een prachtige najaarscollectie!

MODE VOOR HEM EN HAARMODE VOOR HEM EN HAAR

Feintensloane 1 Feanwâlden
www.dijkstramode.nl
Feintensloane 1 Feanwâlden
www.dijkstramode.nl
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Tijdverspilling
Het mag natuurlijk niet, maar ja, we 
doen het allemaal wel eens. Kijken 
naar andere mensen. Ik geef toe, dat ik 
dat wel eens heb. Ik zag wie er zondag 
op de kansel stond, dus ik nam voor die 
ene keer een snipperdag. Ik vond zelfs 
dat het moest kunnen, ik heb heel veel 
redenen voor mijzelf opgenoemd. Het 
belangrijkste tegenargument vond ik 
toch, dat ik een ander mens veroordeelde 
om niet te gaan. Maar goed, ik deed het 
en stapte iets later vanuit de slaapkamer 
de kamer binnen. Ik kan wel zeggen 
heel toevallig, maar het was natuurlijk 
niet toevallig maar pure opzet, dat ik 
het beeldbepalende apparaat liet doen, 
waarvoor ik hem heb aangeschaft. Na 
een half uurtje broodje op de schoot, bakje 
op het tafeltje besefte ik, dat ik de taal in 
mijn leven volledig kwijt was. Ik was 
niet vanuit mijn bed naar de kamer ge-
lopen. Ik was gewoon puur ouderwets. 
Ik was van de ‘master bedroom’ naar de 
‘living’ gegaan om mij neer te vleien op 
de bank en de sfeer van ‘the life’ tot mij 
te nemen. Tenminste, dat vertelde dat 
kastje met beeld mij. Maar het kastje 
vertelde mij nog veel meer, terwijl ik 
de zondagse rust in mij voelde en een 
croissantje ‘tot mij nam’. Voorheen at ik 
dit, maar nu neem ik het: tot mij. Ik zag 
hoe ze op de beeldbuis in minder dan een 
week een tuin, een woning en interieur 
volledig veranderden. Mijn man doet 
daar meer dan tien jaar over, trouwens 
de meeste klusjes in huis duren volgens 
de media twee jaar. Ik heb daar echt van 
zitten smullen, van zitten watertanden, 
maar nog meer tandenknarsen. Van een 
wereld, die wordt gepresenteerd als onze 
wereld. Voor mij absoluut een schijnwe-
reld, die voor ons nuchtere Friezen te 
ver van ‘ús bêd stiet’ en niet de master 
bedroom.
Doe maar gewoon!

Jefanka

COLUMN

Wees de wijste
‘Wees jij dan de wijste.’ Dat zei m’n 
moeder vroeger altijd wanneer ik ru-
zie had met m’n broer. Daarmee be-
doelde ze dat ik hem gewoon moest 
negeren wanneer ‘ie me plaagde. Het 
was natuurlijk een compliment dat ze 
me als de meest wijze van ons twee in-
schatte, maar bliksem wat is dat lastig 
om je stil te houden wanneer iemand 
je uitdaagt. Ik moest er aan denken 
toen ik een artikel las over de Agra-
rische Schouw vorige week in Joure. 
Dit is een grote vakbeurs voor boeren. 
Thema dit jaar was ‘Kom laten we de 
burger eens lekker de schuld geven’ 
en ging over de relatie tussen burgers 
en boeren. Eén van de sprekers was 
Jan Cees Vogelaar, voorzitter van de 
stichting Mesdag Zuivelfonds. Vol-
gens hem laten boeren zich te gemak-
kelijk in het verdomhoekje duwen en 
nemen ze maar wat graag de rol van 
pispaaltje op zich. ‘U maakt zelf uit of 
u terugmept of pispaal blijft’, vond hij. 
Maar ik weet niet of dit wel zo zwart 
wit is. 

Ik schrijf bijna iedere dag een tekst. 
Die stuur ik meestal op naar de klant, 
die er iets van vindt. Ik krijg dus da-
gelijks opmerkingen op mijn schrijf-
kunsten. Soms ben ik het er mee eens, 
soms niet. In dat laatste geval mail ik 
een korte reactie terug, waarin ik uit-
leg waarom ik het zo heb geschreven. 
Inmiddels ben ik gewend om altijd 
een kritische volger te hebben, name-
lijk mijn klant. Maar ik moet er niet 
aan denken dat bij álles wat ik doe 
iemand me op de vingers kijkt. Of er-
ger nog: dat er continu iemand is die 
commentaar heeft. 
Zo is dat wel bij boeren. Iedereen 
heeft tegenwoordig een mening over 
onze boeren. En dat is prima, ware het 
niet dat een mening hebben niet meer 
genoeg is. Boeren moeten namelijk 
ook lúisteren naar al die meningen. 
In kranten, op tv en de radio is bijna 
iedere dag wel een discussie over het 
boerenberoep. ‘Dit moet anders, dat 
moet stoppen’ en puntje bij paaltje is 
het allemaal de schuld van de boer. En 
niet alleen mensen die er verstand van 
hebben laten zich horen. Vooral ook 
mensen die er niet zo veel verstand 

van hebben. En de boer? Die houdt 
zich wijselijk stil. 
De boeren die ik ken halen hoofd-
schuddend de schouders op wanneer 
er weer onzin wordt verkondigd. Die 
laten al dat commentaar zo bij hun 
overall langs glijden. Want hoe moet 
je als boer al die schreeuwers een 
weerwoord geven? Waar haal je de 
tijd vandaan om iedere keer weer een 
ingezonden brief te schrijven om jouw 
kant van het verhaal uit te leggen? Die 
tijd is er niet. Dus houden boeren zich 
stil. Althans, meestal.
Twee weken geleden was ik op bezoek 
bij twee boeren die zich niet langer stil 
wilden houden. Die klaar waren met 
al dat geneuzel en mij vroegen om 
hun verhaal op papier te zetten. “Alles 
moet tegenwoordig duurzaam en bio-
logisch”, vertelden ze, “maar trek bij de 
grootste fanatici de koelkast open en 
kijk wat er staat. Grote kans dat het 
goedkope melk van twee kwartjes is 
in plaats van de duurdere weidemelk.”
Al met al was ik twee uur onder de 
pannen om hun gehele verhaal aan 
te horen. Het is me gelukt om het in 
één a4’tje samen te vatten. Deze beide 

boeren laten zien dat ze niet mond-
dood zijn en weerwoord durven ge-
ven. ‘Wat nou als mensen er niets mee 
doen’, vroeg ik de heren. Ze haalden 
opnieuw de schouders op. ‘We heb-
ben ons best gedaan. Meer kun je niet 
doen.’ 
En ze hebben gelijk. Soms moet het 
boerenverstand het winnen van de 
schreeuwers. En toen hoorde ik m’n 
moeder er in gedachten achteraan 
zeggen: ‘Wees jij dan de wijste.’

Nynke van der Zee

Utrecht, Amsterdam, Zwolle en mo-
menteel Ruinen; haar carrière en 
de liefde brachten Afke op heel wat 
plaatsen in Nederland. Toch blijft 
Friesland trekken. “Ik wol stadichoan 
werom. Ik wit no: kinst oeral wol 
wenje, mar úteinlik is der mar ien 
plak dêr’st dy toch mear thús fielst as 
op alle oare plakken. Foar my is dat 
Fryslân. It Amelân hat in grut plak yn 
myn hert, mar wurktechnysk is dat net 
handich wenjen.”

Iedere dag een lach
Sinds 2013 zijn de tv-studio’s van 
Omrop Fryslân in Leeuwarden Af-
kes tweede thuis. “Ik ha oait in snuf-
felstaazje dien by de Omrop doe’t ik 
in jier as 19 wie. Ik mocht Ids Postma 
ynterviewe, mar dy sei neat. Neat! Dus 
dat wie in hiel koart ynterview. Dêrnei 
woe ik hiel graach nei Hilversum om 
foar de lanlike telefyzje te wurkjen. Ik 
ha jierren yn Hilversum, Utrecht en 
Amsterdam achter de skermen wurke. 
Mar úteinlik luts Fryslân dochs wer 
oan my.”

Wanneer de Omrop haar vijf jaar ge-
leden vraagt om als freelancer de gele-
deren te versterken, gooit ze het roer 
om. “It soe earst foar trije wiken wêze. 
Dy trije wiken waarden trije moanne 
en úteinlik trije jier. Yntusken wurkje 
ik hjir no al wer fiif jier mei in hiel 
soad wille. Ik laitsje my de hiele dei in 
breuk. Stiest midden yn de provinsje 
en komst alle dagen minsken tsjin dy’t 
graach in praatsje mei dy meitsje. Dan 
sjogge se my fan boppe oant ûnderen 
oan: ‘Dus do bist Afke Boven. Noh 
juh.’ Prachtich fyn ik dat.”

“Ik woe net it safolste 
blondje wurde dat sa noa-
dich foar de kamera stean 
moast”

Bij Boven
Naast haar baan bij de Omrop runt ze 
haar eigen PR-bureau Bij Boven. “Ik 
ha jierren yn de entertainmenthoeke 
wurke as PR- en marketingmanager. 
Ik gong benammen mei muzikanten 
op paad. Fia sjonger Jannes bin ik yn 
Drinte belâne. Ik wit noch dat myn 

pake út Broeksterwâld sei: ‘It is yn elts 
gefal gjin Amsterdam, mar ek noch al-
tyd gjin Fryslân’. De lêste tiid wurd ik 
hieltyd faker as sprekker ynhierd troch 
ferskate lêzings en kongressen. Dat 

fyn ik it moaiste fan myn wurk: dat ik 
minsken wat fertelle mei.”
Die drive om mensen wat te vertellen, 
leidde uiteindelijk naar haar huidige 
functie als presentator en co-host bij 

Fryslân Hjoed. Lange tijd hield Afke 
de boot echter af. “Ik woe net it sa-
folste blondje wurde dat sa noadich 
foar de kamera stean moast. Mar doe’t 
myn sjef my frege wat ik no echt woe, 
wie it antwurd simpel. Ik wol mins-
ken ferhalen fertelle. Oft dat no foar 
in groepke fan trije is, in klasse mei 
tweintich bern of tûzenen oan de oare 
kant fan de kamera. Dat fyn ik it al-
dermoaiste.”

“Alles is mooglik ast sels 
mar de earste stap setst. Ast 
sitten bliuwst gebeurt der 
neat.”

Zet die stap
En zo brengt dat goedlachse meisje 
van Ameland tegenwoordig dagelijks 
het nieuws de Friese woonkamers bin-
nen. “De sjoernalistyk hat my ien ding 
leard: alles is mooglik ast sels mar de 
earste stap setst. Sa kaam ik der ach-
ter dat der folle mear is yn de wrâld. 
Dat wol ik minsken meijaan: ofst no 
acht jier bist of al 88; ast sitten bliuwst 
gebeurt der neat. Dus set dy stap en 
doch dat wêr’st yntins gelokkich fan 
wurdst.”  
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Waarom meer betalen als het 
ook goedkoper kan? 

Wij geven diplomagarantie!  

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

Zwemles bij ZwemCentrum Kollum betekent:

�  Instructeur altijd mee in het water
�  Veilig & snel leren zwemmen met de Swimsafe
�  U weet exact waar u aan toe bent

�  Warm water 
    Zwemles in kleine groepjes          

Geen wachtlijst  
  Gespreid betalen 

Yes,zwemles!

�
�
�

Meer kinderen opgeven voor 1 groep 
is mogelijk, samen rijden is voordelig en gezellig, 
maar kan ook kosten, tijd en milieu besparen!  

Zaterdag 20 oktober 
openingsconcert in 
de Ferbiningstsjerke 
met De Kast. 
In het voorprogramma 
Popkoor De Westereen.
Aanvang 20.00 uur.
Er zijn 400 kaarten 
beschikbaar.

Wil je erbij zijn, koop dan je kaart(en) op 

maandag 15 oktober of dinsdag 16 oktober 

van 19.00 tot 20.30 uur in de 

Ferbiningstsjerke in De Westereen.

Een kaartje kost slechts € 12,50
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Anne-Goaitske Breteler 

“Ik�wol�it�ferline�wer�ta�libben�bringe”
Schuif�bij�Anne-Goaitske�Breteler�(22)�aan�tafel�en�je�wordt�meegezogen�
in�een�wereld�waarin�stoere�Friese�walvisvaarders�hoge�schuimkoppen�en�
woeste�zeeën�bedwingen.�Vol�passie�vertelt�ze�over�de�verhalen�van�de�
oud-walvisvaarders�die�ze�interviewde�voor�haar�boek�De�Traanjagers,�dat�
afgelopen�zomer�verscheen.�Hier�zit�een�geboren�verteller�aan�tafel.�Een�
dame�die�de�geschiedenis�tot�leven�laat�komen.�“Ik�woe�dizze�ferhalen�
boppe�wetter�krije�om�se�te�bewarjen�foar�de�folgjende�generaasje.”

Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer

Het treft dat Anne-Goaitske dit 
weekend thuis is op de prachtige fa-
milieboerderij in de uitgestrekte wei-
landen bij Nes (Dongeradiel). Zelf 
woont ze al een aantal jaar in Am-
sterdam, waar ze na haar middelbare 
schooltijd Antropologie gaat studeren 
aan de universiteit. Na het behalen 
van haar bachelor kiest ze voor de 
master Publieksgeschiedenis, waar ze 
op dit moment enthousiast haar tan-
den in zet. “Hoe breng je geschiede-
nis over op het grote publiek; dat is 
waar het bij Publieksgeschiedenis om 
draait”, legt ze uit. “Deze studie past 
perfect bij me. Ik doe niets liever dan 
verhalen uit het verleden, weer tot le-
ven brengen.”

Liefde voor geschiedenis
Die liefde voor geschiedenis zit er al 
jong in bij Anne-Goaitske. Wanneer 
ze op haar zestiende een bijbaantje 
krijgt in Café De Bûnte Bok in het 
dorpje Lioessens valt haar meteen 
de grote wandschildering op, die het 
verhaal uitbeeldt van de Friese wal-
visvaart. Waar andere cafébezoekers 
er een paar minuten naar kijken, raakt 
Anne-Goaitske volledig geïntrigeerd 
door het schouwspel. “Ik besloot er 

mijn Profielwerkstuk voor de middel-
bare school over te schrijven”, vertelt 
ze. Nadat ze een uitstekend cijfer be-
haalt, is het project echter nog niet 
af. De verhalen van de oud-walvis-
vaarders die ze voor het werkstuk 
interviewt, smaken naar meer. Zo 
ontstaat langzaamaan het plan voor 
een eigen boek. 

Maar liefst zes jaar werkt Anne-
Goaitske aan de research voor haar 
literaire debuut De Traanjagers. Ze 
combineert het schrijverschap met 
haar studentenleven, wat niet altijd 
eenvoudig is. “Ik hie it somstiden 
smoardrok”, lacht ze. Ieder vrij mo-
ment reist ze terug naar Friesland 
om hier op bezoek te gaan bij oud-
walvisvaarders om hun verhalen op 
te tekenen. 

“Dat begon met het verhaal van Durk 
van der Veen, beter bekend als Durk 
Wytfisk”, vertelt ze. “Hij was vaste 
stamgast bij café De Bûnte Bok. Via 
hem kreeg ik namen van andere wal-
visvaarders. Soms zat ik hele dagen bij 
die stoere mannen aan de keukentafel 
om de mooiste anekdotes te verzame-
len. Dan kwam ik ’s ochtends binnen 

en lagen de fotoboeken al klaar op 
tafel.”

“Ik siet dagenlang by dy 
stoere mannen oan de keu-
kentafel”

Kopje onder
Ze duikt zes jaar lang kopje onder 
in de woeste wereld van de walvis-
vaarders. Vooral het taboe dat vanaf 
de jaren ’70 op dit onderwerp berust, 
intrigeert haar. “Walvisvaarders waren 
meteen na de Tweede Wereldoorlog 
de helden van de wederopbouw. Maar 
dat imago gaat verloren wanneer uit 
onderzoeken in de jaren ’70 blijkt dat 
door de jacht miljoenen dieren zijn 
verdwenen, waardoor een complete 
diersoort met uitsterven wordt be-
dreigd. Vanaf dat moment worden de 

walvisvaarders bestempeld als moor-
denaars. Sindsdien hangt er een stevig 
taboe rondom dit thema.”

Vanwege het taboe is dan ook niet ie-
dere oud-walvisvaarder even enthou-
siast wanneer Anne-Goaitske aanbelt 
met het verzoek voor een interview. 
“Het duurde soms best lang om het 
vertrouwen van de mannen te winnen. 
Maar mijn doel met het boek is om 
juist die tegenstelling te laten zien. Dit 
waren mannen die met gevaar voor 
eigen leven hun beroep uitoefenden. 
Die naar eer en geweten handelden. 
Die prachtige anekdotes over deze 
avonturen hebben, maar die nooit 
durfden te vertellen. Hoog tijd om die 
verhalen boven water te krijgen om ze 
te bewaren voor de volgende generatie.”

“Troch ferhalen te fertellen, 
joust de skiednis troch”

Jong en oud
Na zes jaar schrijven en schrappen is 
het op 14 juni dit jaar zover: de offi-
ciële release van haar boek De Traan-
jagers. Een bus vol oud-walvisvaarders 
reist af naar Amsterdam voor de 
boekpresentatie. Geheel in stijl kiest 
Anne-Goaitske voor een café als de-
cor voor dit heuglijke moment. 

“Het is allemaal begonnen in een 
café, dus dan is dat ook een mooi 
eindstation”, lacht ze. Naast de oud-
walvisvaarders nodigt ze ook haar 
vrienden en familie uit om aanwezig 
te zijn bij de presentatie van het eerste 
exemplaar. Daarmee komt haar wens 
uit: meerdere generaties met elkaar in 
contact brengen, zodat de geschiede-
nis voortleeft. “Ik fûn it geweldich om 
te sjen hoe’t der petearen ûntstiene 
tusken jong en âld. Dêr wie it my al-
legear om te dwaan.”

Ze is meer dan geslaagd in haar missie 
om de geschiedenis van de walvisvaart 
weer tot leven te brengen. Regelmatig 
wordt Anne-Goaitske gevraagd om 
lezingen te houden over het onder-
werp. Van buurthuizen tot scheep-
vaartmusea; iedereen wil haar verhaal 
horen. “Oral history, noemen we dat 
bij mijn opleiding. Door verhalen te 
vertellen geef je de geschiedenis door. 
Dat vind ik fantastisch om te doen. 
Sterker nog; ik heb al een tweede on-
derwerp waar ik me de komende tijd 
op wil storten.”

Nieuwe uitdaging
Het lijkt wel alsof de geschiedenis 
zich herhaalt, want ook nu weer is 
een verslag de basis voor een volgend 
boek. “Ik schrijf mijn afstudeerscriptie 
over het ontstaan van de zogenoemde 
‘dolhuizen’ in Nederland, waarbij ik 
inzoom op het verschil tussen steden 
en het platteland”, verklapt Anne-
Goaitske. “Iedereen kent Franeker als 
bolwerk voor geestezorg in Fryslân. 
Maar hoe is dat zo ontstaan? En hoe 
zag die zorg er destijds uit? Ik krijg er 
nu al zin in om hier mee aan de slag 
te gaan.” 

De komende tijd zal Anne-Goaitske 
zich opnieuw begraven in stads- en 
streekarchieven, op zoek naar alle 
beschikbare informatie uit het verle-
den. “Juist dat speurtocht-gevoel vind 
ik fantastisch”, glundert ze. “Dat je 
iedere keer weer een nieuwe aanwij-
zing krijgt, totdat de puzzelstukjes in 
elkaar vallen. Dat maakt geschiedenis 
voor mij zo bijzonder; je speurt in het 
verleden om in het heden je weg te 
vinden.”
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Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.

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

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

Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

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

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

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag en zaterdag
Appelcaketaartje € 6.45

1 pakje speculaaskoekjes  €  3.95

4 abrikoos/kersen cakejes €  3.95

6 gesorteerde bolletjes €  1.99

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,95

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,99

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL
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Vechtersmentaliteit sterke bron van kracht voor Jan Fennema

Donorlever�zorgt�voor�levenslang�gevecht
Tekst: Johannes van Kammen  |  Foto’s: Marcel van Kammen

FEANWÂLDEN�–�25�jaren�telt�het�intensieve�leven�van�wielerfanaat�Jan�
Fennema�uit�Feanwâlden.�25�jaar�van�strijd,�van�vechtersmentaliteit,�
waarbij�de�lichamelijke�en�ook�geestelijke�krachten�soms�tot�het�absolute�
randje�waren�gedaald.�25�jaar,�waarin�een�kind�zo�graag�kind�wou�zijn�
maar�dat�vaak�niet�kon,�omdat�weer�een�operatie,�een�opname�of�een�
bezoek�aan�het�ziekenhuis�op�het�programma�stond.�

Ontelbaar waren de momenten dat Jan 
Fennema buiten spel werd gezet of zich 
buiten gesloten voelde. Hij begrijpt het 
steeds beter, maar moeilijke jaren waren 
het zeker. Op zesjarige leeftijd redde de 
lever van een donor zijn leven, kreeg hij 
kansen om oud te worden. Niet alleen 
de donorlever, maar ook een zwaar au-
to-ongeluk drukte en drukt nog steeds 
een zwaar stempel op zijn jonge leven. 
Dat hij in zijn sport, het wielrennen, in 
zijn leeftijdscategorie met goud op de 5 
kilometer tijdrit en met zilver in de weg-
wedstrijd tijdens de European Trans-
plant & Dialysis Sports Championships 
in Cagliari (de hoofdstad van Sardinië) 
op het vliegtuig stapte, zegt heel veel 
over zijn vechtersmentaliteit.

Het levensverhaal van Jan Fennema laat 
zich absoluut niet lezen als een sprookje 
of een fraai jongensboek. Het is het ver-
haal van een doorlopend gevecht, waar-
bij fysieke en psychische hoogtepunten 
elkaar afwisselen met zeer diepe dalen. 
De jonge strijdlustige knaap zag meer-
dere malen de dood voor ogen. Puur 
op mentaliteit en kracht, opgebouwd 
door intensief bezig te zijn met zijn li-
chaam, hebben hem gebracht tot waar 
hij nu is. Een flow, met als hoogtepunt 
een kampioenstitel en als bekroning 
een eigen stekje in Feanwâlden. Vorige 
maand heeft hij de grote stap gemaakt 
en gekozen voor een volkomen zelfstan-
dig leven, waarbij zijn ouders die hem 
steeds enorm ondersteunden een stapje 
terug doen. 

‘Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Dat 
ik er ook mentaal aan toe ben. Ik heb 

mijn leven en lichaam momenteel vol-
ledig onder controle. Ik hoop dat dit zo 
blijft, maar garanties heb ik absoluut 
niet,’ verzucht Jan Fennema, toch enigs-
zins gespannen. Zoals reeds gememo-
reerd, twee ingrijpende gebeurtenissen 
in zijn jeugd, hebben het leven van de 
wielrenner getekend. Niet alleen toen, 
maar nog steeds zijn het belangrijke 
factoren in zijn leven. Dat hij erover wil 
praten is een zeer bewuste keuze. ‘Het 
gaat eigenlijk niet om mijn verhaal, ik 
wil niet zielig zijn, want dat ben ik abso-
luut niet. Het gaat mij erom dat mensen 
beseffen, dat er ook na een (lever)donor 
operatie nog een leven is, waarin wer-
ken, sportief bezig zijn en zelfstandig-
heid mogelijk zijn. Het gaat niet vanzelf, 
je moet er veel voor doen en wellicht 
nog meer voor laten, maar je kunt best 
een redelijk leven leiden, zonder dat de 
dingen die je niet kunt, je leven blijven 
beheersen.’ 

Een leven van een kind in het teken van 
herstel, terugval, ziekenhuis in en uit. 
Een leven dat daardoor op diverse ge-
bieden een achterstand oploopt. ‘Ik was 
zes jaar toen ik een nieuwe lever kreeg, 
hetgeen tevens ook betekende dat ik 
vanaf dat moment een long kwijtraakte. 
Die long was door de zieke lever en een 
klaplong al teveel aangetast. Ik wil en 
mag daarover echter niet klagen, deze 
operatie heeft immers ook mijn leven 
gered. Voordat ik echter een nieuwe le-
ver kreeg, was ik betrokken bij een zwaar 
auto-ongeluk, waarbij ik in coma raakte. 
Ik had heel veel ribben gebroken, een 
klaplong en bovendien dachten de art-
sen aan ernstig hersenletsel. Gelukkig 

viel dat laatste achteraf reusachtig mee, 
maar wel moet ik stellen dat ik van alle 
letsels die ik opliep, nog steeds hinder 
ondervind en dit waarschijnlijk ook de 
rest van mijn leven zal houden.’ Het kin-
derleven van Jan Fennema was dus geen 
periode, die men een kind wenst. Deze 
tijd en de operaties hadden natuurlijk 
ook zijn weerslag op zijn ontwikkeling 
en de omgang met zijn klasgenootjes. 

Jan Fennema was een kind met een 
achterstand, een kind dat geen tijd had 
gehad om mee te groeien en te kun-
nen spelen met zijn leeftijdsgenootjes. 
Bewust of wellicht toch min of meer 
gedwongen kwam hij later in de school-
banken, hetgeen qua ontwikkeling een 
uitstekende zaak was, maar anderzijds 
vond hij toch te weinig aansluiting. Hij 
moest leren omgaan met zijn mogelijk-
heden, hij kon niet rennen, springen en 
voetballen op of rond het schoolplein. 
Ondertussen is het zorgenkindje van 
toen een “gezonde” jonge man, die zich 
wijdt aan de wielersport en lid is van 

wielervereniging Otto Ebbens uit De 
Westereen, waar hij lekker mee koerst 
met de amateurs. 

Ook voelt hij zich als een vis in het wa-
ter bij Talant in Burgum, waar hij met 
veel plezier werkt. ‘Ik heb vaak in het 
ziekenhuis gelegen, ook op latere leeftijd 
nog. Ik ben enorm gevoelig voor virus-
sen zoals griep en uitdrogingsverschijn-
selen. Soms ben ik in het holst van de 
nacht met veel spoed en alle alarmbellen 
met de ambulance naar het ziekenhuis 
in Groningen of Leeuwarden gebracht. 
Zo snel kan het bij mij gaan, in enkele 
gevallen heb ik de dood in de ogen ge-
keken. Mijn lichaam reageert direct. Ja, 
dat kan spanning geven, maar daarmee 
heb ik leren omgaan. Ik heb het gevoel 
dat mijn ouders zich daar meer druk om 
maken dan ik, logisch wellicht omdat ik 
op de momenten dat ik in de ambulance 
lag, het eigenlijk had opgegeven. Je kunt 
niet altijd sterk zijn, toch? Ik was meer 
dood dan levend.’

En toch! Toch is Jan Fennema in zijn 
jeugdjaren actief, spelend lid geweest 
van voetbalvereniging Broekster Boys, 
een club waar ook zijn vader bij betrok-
ken was en die dus een oogje in het zeil 
kon houden. ‘Voetballen was een droom 
voor mij. Ik heb het enerzijds als een 
prachtige tijd ervaren. Ik genoot van het 
voetbal als sport, maar was ook een vol-
waardig lid van het team. Gewoon het 
gevoel dat je ergens bij hoort, dat je niet 
het buitenbeentje bent dat als laatste 
toegevoegd werd. Vooral de eerste jaren 
waren machtig, superjong. Langzaam, 
vooral bij de A’s werd het echter steeds 
serieuzer, het voelde voor mij alsof het 
meer om de winst ging dan om het ple-
zier, daarom ben ik toch afgehaakt. Ik 
kon deze prestatiedrang op meerdere 
terreinen niet aan.’ 

Een wens om de Elfstedenfietstocht 
op Pinkstermaandag te verwezenlijken 
werd realiteit. Samen met zijn broer 
haalde Jan Fennema de finish in Bols-
ward. Het werd het begin van een virus, 
dat in dit geval voor prettige facetten in 
geest en lichaam zorgde. In eerste in-
stantie werd een dorpsgenoot uit Dam-
wâld sparringpartner, toen hij voldoende 
ervaring had opgedaan, kwam de stap 
naar Otto Ebbens en zette de groei zich 
voort. Met wielrennen was er iets in het 
leven gekomen, waarbij Fennema zich 
gelukkig voelde. Ook nu zocht hij uit-
dagingen en vond hij ze ook. De eerste 
prachtige resultaten zijn binnen, maar 
de ultieme uitdaging wacht volgend 
jaar tijdens de World Transport Games 
in Engeland. Fennema zal daar op drie 
afstanden van start gaan: de ploegen-
tijdrit, de individuele tijdrit en de weg-
wedstrijd. Als sporter kan hij geen keuze 
maken. Laconiek haalt hij de schouders 
op en reagerend min of meer vragend: 
alle drie? 

Even doorvragend komt de focus toch 
te liggen op de wegwedstrijd. Alles zal 
daarvoor moeten wijken, zelfs ruimte 
voor een vaste vriendin is er eigenlijk 
nog niet. Op afstand zou nog kunnen. 
Maar ze mag geen belemmering zijn 
in de jacht op de titel. Een titel, die een 
vechter als Fennema toekomt en ge-
gund wordt. Zijn slotwoorden: ‘Ik heb 
een goed leven. Ik moet omhoogkijken, 
dankbaar zijn voor wat ik nog kan, na de 
toch beroerde start van mijn leven.’
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Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

 

 
DE OPLOSSING 

TIJDENS UW  
BADKAMER  

VERBOUWING!! 

info@bestratingsbedrijfvisser.nl  | www.bestratingsbedrijfvisser.nl

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

Gastouderbureau de Wâlden

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

Telefoon: 06-46776278 www.kindvandaag.nl

Wie vertrouw
jij het meest 

kwetsbare toe?

www.verloskundigen-dokkum.nl

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

De Welle 4
Twijzelerheide

Tel. 0511-449773

Schoonheids/
pedicuresalon

Femmy
www.schoonheidssalonfemmy.nl

  € 37.50

Suder Stasjonsstrjitt e 4 De Westereen  

ZOMER AANBIEDING! GELPOLISH OP 
HANDEN & VOETEN NAGELS              IN COMBI € 32,50
BEL SNEL VOOR AFSPRAAK 06-44406225

Tetsje’s Nagelstudio
voor mooie & betaalbare nagels 

www.multistyle.nl

Rijksstraatweg 86, 9254 DK  Hurdegaryp

Tel.: 0511 - 47 69 25

Bescherm uw Vloer!

op deepcleaning + beschermlaag
Deze aktie is geldig tot 1 januari 2019

HERFST EN WINTER!HERFST EN WINTER!

10% korting

Klusvakantie?

Voorweg 106a, 9298 JP Kollumerzwaag
Tel. 0511-441696  |  admin@it-houtstek.nl

• Koopmans verfwaren
• tuinhout en tuingereedschappen
• schrikdraadmaterialen
• hout- en plaatmaterialen
• bouwmaterialen en bouwstoffen
• gereedschappen en ijzerwaren
• elektra
• laarzen en klompen
   - eigen zagerij/schaverij
   - eigen bezorgservice

Dan naar de bouwmarkt met kwaliteit, 
service en een uitgebreid pakket op 
meer dan 2000m2:

BUITENWERK in 
de beste kwaliteit

Dan naar de  
bouwmarkt met 
kwaliteit, service 
en een uitgebreid 
pakket.
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Natuurlijke bron

De�natuur�delen�en�beleven.�Dat�is�een�van�de�mooiste�aspecten�uit�en�in�
het�leven.�Naar�aanleiding�van�mijn�vorige�artikel�kwamen�er�reacties�die�
betrekking�hadden�op�buizerds.�Naast�een�dood�exemplaar,�een�prachtige�
en�onverwachte�belevenis�van�Pieter�van�den�Broeke�uit�Damwâld.�

‘Ik kom nog regelmatig op het fruit-
kwekersbedrijf aan de Boarkensloane 
in Damwâld. Enige tijd geleden zag ik 
een buizerd zitten aan een slootrand. 
Ik was er eerst nog zo’n meter van-
daan, maar ik liep rustig wat heen en 
weer. Pakte ondertussen mijn iPhone 
en kon zo een paar foto’s nemen. Hij/
zij bleef zitten en hield me wel in de 
gaten. Maar zo stilletjes weg kwam ik 
steeds dichterbij, tot ik ongeveer op 
een goeie meter stond en mijn laatste 
foto kon maken. 

Nog steeds bleef hij zitten. De eige-
naar van het bedrijf had al eerder re-
gelmatig een paar buizerds zien rond-
vliegen. Toen we beiden teruggingen 
zat de vogel op een paal en zodra hij 
ons zag, vloog hij weg om aan de an-
dere kant van de sloot, niet zo ver weg, 
in het gras te gaan zitten. Mijn ver-

moeden is, dat dit een jonge buizerd 
is, die kennelijk wat ondervoed is en 
moeilijk aan voedsel kan raken.  Ik heb 
hier en daar nog wat vlees neergelegd, 
maar daar is hij niet aan geweest. La-
ter hebben we hem niet meer gezien.’   

Natuur zien en delen? Het kan zo 
gemakkelijk zijn, maar niet iedereen 
heeft er oog voor. Ik was een dagje 
vogelen met Jo Scheepers naar het 
Fochtelooerveen. Lekker op de fiets 
door het zeer fraaie gebied. Onze tel-
ler stond reeds op 51 soorten, dus tijd 
voor een broodje en voor mij water. 
We stonden op het pad dat door de 
heide liep, met de stille hoop op de 
slangenarend. Stoppen er twee men-
sen, op het moment dat ik iets uit mijn 
fietstas pakte. ‘Wat zijn jullie aan het 
doen?’ klonk het met een Groninger 
accent. 

‘Slangen vangen en in een plastictas 
doen?’ was de volgende zin. We wa-
ren natuurlijk verbouwereerd. Even 
later vervolgde hij: ‘Niks te zien, geen 
vogels, geen slangen.’ Jo verweerde 
zich nog met: ‘Maar wij hebben al 51 
soorten vogels.’ Antwoord: ‘Ik geloof 
niet alles wat ze mij vertellen. Heb-
ben jullie die grote vogels ook gezien, 

waar het gebied bekend om is?’ Dat 
hadden we gelukkig. ‘U bedoelt de 
kraanvogels? Ja, daarvan hebben we er 
127 gezien.’ Zijn reactie: ‘Dat geloof 
ik niet. Hebben jullie ook foto’s?’ Nee, 
die hadden we niet. Gelukkig was zijn 
vrouw verstandiger of ze zag onze 
ergernissen. ‘Kom Wiebren, we gaan 
weer verder.’ Dat kun je ook beleven! 
Voortaan gaat Wiebren met al onze 
tochtjes mee, zonder dat hij het zelf 
beseft.

De tijd van de laatste vlinders en libel-
len is inmiddels aangebroken, padden-
stoelen en trekvogels, met daarbij de 
wintergasten trekken onze aandacht. 
Een prachtige boswandeling met de 
kinderen, kleinkinderen of alleen, het 
is weer genieten van de najaarskleuren 
in de natuur. Laat de herfst zijn gang 
gaan, ook in uw tuin, knip planten niet 
te vroeg af. Ook in de winter kunt u, 
maar niet alleen u, ook sommige die-
ren er nog volop van genieten.

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 ge-
bied van natuur in De Westereen 
vast te leggen. Wat heeft een dorp 
als De Westereen op het gebied van 
onder andere vogels, wilde bloemen, 
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat 
broedt hier, zijn er geringde vogels?  

Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle 
meldingen zijn voor mij van belang. 
Wanneer komen de vogels en vlin-

ders? Facebook: Natuur in De Wes-
tereen.

Stichting Speeltuin de Hege Seis
En inmiddels is het alweer oktober, de bomen laten de bladeren vallen, de bloe-
men zijn uitgebloeid, de moestuinen hebben ons voorzien van lekkere groente 
en gaan even in de rust, de speeltuin kan worden aangepast voor de winter, de 
bloembakken kunnen naar binnen, de regenton kan leeg en de inventarisatie 
kan beginnen. Hoe is het afgelopen half jaar verlopen, wat moet er anders, wat 
moet erbij/eraf hoe gaan we de aanpassingen die we willen realiseren vormge-
ven, wat verdient meer aandacht en hoe krijgen we meer vrijwilligers, donateurs 
en sponsoren. 

Maar voor we de winter in gaan willen we op 25 oktober afsluiten met een 
spectaculair Halloween feest voor alle kinderen van De Westereen vanaf groep 
3. We starten om 16.30 en sluiten af om 19.30 ouders zijn zelf verantwoordelijk 
voor het brengen en halen van de kinderen. We vinden het leuk als je ver-
kleed komt maar dit is niet verplicht. De kosten bedragen € 2,00 per persoon, 
hiervoor krijg je snack, lekkers, drinken, en mag je leuke activiteiten doen. Via 
onderstaand briefje kun je je opgeven we willen graag uiterlijk 10 oktober de 
opgave briefjes met betaling binnen hebben.

Naam:

Leeftijd:

Telefoonnummer:

Allergieën/dingen waar we rekening mee moeten houden:

Inleveren bij 
Anneke Prins, Egbert Baarsmastrjitte 23, 06-15524975; Symkje de Bruin, Eijse-
mawei 58, 06-15877149; Elisabeth Bakker, Klysterstrjitte 18, 06- 48520810.
De speeltuin blijft ook tijdens de herfst en wintermaanden geopend al zullen 
de tijden van openen en sluiten wat later en eerder zijn dan tijdens de zomer 
maanden. We hopen dat ouders en kinderen de weg naar de speeltuin blijven 
vinden want ook tijdens de wat koelere dagen is buiten spelen gewoon leuk. 
Vrijwilligers hebben we zoals eerder al aangegeven nooit genoeg dus mocht je 
wat vrije tijd over hebben en je willen inzetten voor het dorp geef je dan op bij 
een van de bestuursleden.

Bestuur Stichting Speeltuin de Hege Seis

De�Fûgelfreonen�organiseert�
grote�vogelshow�in�ZAAL�TIEN
Voor de vijfde keer organiseert vo-
gelvereniging de Fûgelfreonen in 
De Westereen haar tentoonstelling 
in ZAAL TIEN. Hier is voldoende 
ruimte om het grote aantal inge-
brachte vogels op een goede manier 
te laten zien. Met daglichtlampen 
komen de perfecte kleuren van de 
vogels uitstekend tot hun recht. 
Door de meer dan 250 tot 300 in-
zendingen van Europese cultuur-
vogels, kleur- en postuurkanaries, 
tropen- en parkietachtige soorten 
vogels in alle kleuren en soorten is 
het een lust om hiernaar te kijken en 
te luisteren.

Vogelliefhebbers en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom op 
donderdag 8 november van 20.00 
uur tot 21:30, vrijdag 9 november 
van 10:30 tot 21:00 uur en zaterdag 
10 november van 10:00 tot 15:00 
uur in ZAAL TIEN in De Wester-
een. Kinderen zijn ook welkom. Dit 
is een mooie manier om de jongeren 
te leren genieten van de vele mooie 
vogelsoorten. Er zijn altijd leden 
van de Fûgelfreonen aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden. 

De toegang is gratis. Op woens-
dag worden alle vogels door keur-
meesters op een aantal kenmerken 
gekeurd. Men let o.a. op de bouw, 
vorm van de snavel en het kopje, de 
verentekening van de vogel en het 
patroon van de kleuren, ook wordt 
gekeken naar de conditie van de 

vogel, dit kunnen zij zien aan de ve-
ren en de spierkracht van de vogel. 
De keurmeesters zijn speciaal door 
de Nederlandse Bond van Vogellief-
hebbers opgeleide keurmeesters. Ui-
teraard worden de mooiste en beste 
exemplaren met een prijs beloond, 
hier zijn diverse categorieën voor.

Ook zijn er weer een paar volières 
waar diverse soorten vogels inzitten, 
u kunt de vogels van heel dichtbij be-
kijken en hierdoor ook de verschillen 
zien waar de keurmeesters op letten. 
Voor de kinderen liggen er kleur-
platen, bij inlevering maken ze kans 
op een leuk prijsje. De Fûgelfreonen 
zien u graag op deze vogelshow om 
hun ingezonden vogels te bekijken in 
ZAAL TIEN in De Westereen.

Buizerd: Pieter van der Broeke

Een beeld van 2017. Foto: Popke Veenstra
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TAXI NOF
SPECIALIST IN SCHIPHOL VERVOER 

VANUIT HEEL FRIESLAND

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

OF BEL ONS KANTOOR IN KOLLUMERZWAAG: 0511- 444 000

SCHERPE 
PRIJZEN 

EN GOEDE 
SERVICE

BIJVOORBEELD: RETOUR VOOR 2 PERSONEN: € 236,50

 

De Westereender Keaplju

Bedrijf van de Maand: 

Taxi NOF
Specialist 
in Schiphol 
vervoer 
vanuit heel 
Friesland

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

•  Fotografi e Jaap de Boer 
Foarstrjitte 69, tel. 447300 
www.fotoJaapdeBoer.nl

•  Hans Brolsma verhuizingen - 
transporten - pianovervoer - opslag 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 
www.hansbrolsma.nl

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

•  Cadeauvoordeel
Tsjerkestrjitte 3, 9271 AK  De Westereen
info@alexwijnsma.nl

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

•  Dijk Optiek 
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
www.dijkoptiek.nl

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

•  DMA Bouwkundig Bureau 
 Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
www.dma.frl

•  Dozein, Groothandel in slagerij-
benodigdheden en verpakkingsmateriaal
Nijverheidswei 7, tel. 445045

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

•  Esmée’s Fashion Store
Ljurkstrjitte 76, tel. 227013
Esmees2015@hotmail.com

•  Jachthaven ’t Eibertsnêst 
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
www.jachthavenkuikhorne.nl

•  Jeeninga-Auto’s
Roazeloane 60, tel. 468 000
info@jeeninga-autos.nl

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

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

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

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

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

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju
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 Deze regelt en verzorgt de complete  
uitvaart in overleg met de  
nabestaanden voor leden.  

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 
 

H. de Hoop        06-37010132
Sj. de Beer         06-14881806

 

Vernieuwde website:
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde

Elske�DeWall,�‘FeEl’�passie�voor�muziek�
Tekst: Johannes van Kammen  |  Foto’s: Marcel van Kammen

FEANWÂLDEN�–�‘Druk,�druk,�druk’,�het�klinkt�bijna�als�een�klaaglied,�maar�
in�werkelijkheid�is�het�meer�een�loflied�dat�Elske�DeWall�bijna�zingend�
ten�gehore�brengt,�als�ze�onderweg�is�in�de�auto�naar�een�optreden�in�
Amsterdam.�Zangeres�Elske�DeWall�te�bereiken�blijkt�nog�een�lastige�
opgave.�Haar�agenda�puilt�uit,�niet�alleen�als�solozangeres,�maar�ook�met�
The�BlueBirds�speelt�ze�de�sterren�van�de�hemel.�Haar�rol�als�Maria�in�The�
Passion�in�2017,�betekende�wellicht�haar�definitieve�doorbraak�in�Neder-
land.�Met�haar�imponerende�stem�wist�ze�de�luisteraars�gepassioneerd�
aan�haar�te�binden.

Voor haar succes heeft Elske echter 
hard moeten werken, noem het maar 
gerust knokken. Het kwam bepaald 
niet aanwaaien. Stapje voor stapje is 
ze de weg naar het succes ingeslagen. 
Een wankele weg, want als geen an-
der beseft Elske dat het touw dat haar 
houvast is, zomaar een lint kan zijn dat 
gemakkelijk breekt. Voorlopig is het 
echter puur genieten en het besef dat 
haar zus Femke in de begeleidings-
band speelt, is bovendien een prachtig 
houvast in de muzikale stappen die ze 
maakt. Ooit, het lijkt bijna een grijs 
verleden, zette ze de eerste schreden 
op het podium met Femke als het duo 
FeEl. Onder haar artiestennaam Elske 
DeWall heeft de in Kûkherne opge-
groeide zangeres, langzaam maar zeker 
Nederland veroverd. Een verovering 
die niet zonder slag of stoot is gegaan, 
het was een weg van hard werken, van 
klimmen, vallen en weer opstaan. Op 
zoek naar de mogelijkheden die ze te 
bieden heeft en dat die groot zijn, kun-
nen inmiddels niet alleen kenners en 
ingewijden beamen, maar vrijwel ge-
heel Nederland en deels ook onze zui-
derburen België. 

Vooral de wijze waarop ze in 2017 in 
Leeuwarden in The Passion de rol van 
Maria vertolkte heeft een onuitwisbare 
indruk achtergelaten, niet alleen bij de 
chauvinistische Friezen, maar juist ook 
bij de niet-Friezen. Velen leerden een 
andere kant van Elske DeWall ken-
nen, niet de rockbitch, maar als pure 
vertolkster van ballads waarin emotie 
en passie elkaar volledig in bedwang 
hielden. Met de formatie The Blue-
Birds waarmee ze een trio vormt met 
Krystl en Rachèl Louise, laat ze horen 
dat haar stem ook uitstekend past in 
americana- en countrynummers. Wel-
licht ten overvloede, want als je het 
podium mag delen met Lionel Richie, 
Marco Borsato en Syb van der Ploeg, 
heb je je sporen allang verdient. Hoe-
wel Elske, wellicht de Friese nuchter-
heid zelve, daar niets van wil horen. 
Ze blijft met beide benen stevig op de 
grond staan, de Friese grond die haar 
dierbaar is.

Hoewel ze op de grens van Feanwâlden 
en Noardburgum getogen is, voelt ze 
toch dat haar jeugd in Feanwâlden lag, 
het dorp waarop de muzikale familie 
De Walle meer gericht was. Reeds op 

negenjarige leeftijd begon ze met saxo-
foon spelen en later ging ze ook zingen. 
Samen met haar oudere zus Femke 
verzorgde ze optredens in kleine kring, 
waarbij het duo FeEl (Femke/Elske) 
zichzelf begeleidde. De tijd van co-
vers, waarbij een nummer van Dono-
van. Muziek was en bleef haar leven, 
muziek vormde een passie, voor Elske 
een gezonde passie. Toen haar zus uit-
eindelijk koos voor een carrière in de 
journalistiek, ging Elske alleen door 
op het wankele pad richting de top. In 
2004 begon ze haar studie aan de Aca-
demie voor Popcultuur in Leeuwarden. 
Daar leerde ze ook haar man,  Sietse 
Huisman, drummer en docent, kennen 
– hij speelde onder andere bij Twarres.  
Gedurende haar studie was DeWall 
actief als achtergrondzangeres. Ze is 
te horen op de verzamel-cd Get Loa-
ded van de Academie voor Popcultuur 
in 2006. Later werd  FeEl  uitgebreid 
tot een volledige band, die naast De 
Walle (zang en gitaar) bestaat uit Siet-
se Huisman (drums, cajón), zus Femke 
(achtergrondzang, percussie, gitaar), 
Peter Krako (achtergrondzang en gi-
taar), Serge Bredewold (bas) en Jasper 
Westerhof (toetsen). Een band die nog 
steeds bestaat.
 
In 2007 begon haar ster langzaam 
te rijzen, ze trad op tijdens het  Fries 

Popgala. Ze trad in 2008 op met Syb 
van der Ploeg – in datzelfde jaar nam 
ze voor het  Leonard Cohen-project 
(waarbij nummers van die zanger in 
het Fries werden gezongen) een num-
mer op:  Dûnsje my de leafde út. Op 
19 oktober 2009 verscheen de eerste 
single  Come see the end in me. Op 
26 februari 2010 kwam bij Universal 
Music haar debuut-cd  Balloon over 
Paris uit. In mei 2012 verscheen haar 
tweede album Brave. Daarnaast stond 
ze in 2011 met de Britse zanger  Jo-
nathan Jeremiah  en het  Metropole 
Orkest op het North Sea Jazz Festival. 
Zijn toenmalige single Heart Of Stone 
werd voor de gelegenheid een duet en 
door beiden gezongen. In het voorjaar 
van 2012 stond DeWall naast  Lio-
nel Richie  in het RTL4-program-
ma Life4You. Richie was daar om zijn 
nieuwste album  Tuskegee  te promo-
ten. DeWall zong samen met Richie 
het nummer Angel. Ze zong samen 
met  Jan Dulles  van  3JS  het nummer 
Geef mij een naam op hun album  4 
Elementen  (januari 2012). Voor een 
campagne van  KiKa, ‘Geef KiKa de 
10!’, nam De Walle in mei 2015 samen 
met 3JS en Shirma Rouse het nummer 
‘Je vecht nooit alleen’ van 3JS opnieuw 
op.

‘Het is pittig, druk momenteel, maar 
echt heel mooi. Als artiest wil je dit 
graag, daarvoor doe je het, sla je deze 
weg in. Ik geniet echt intens, hoewel 
er momenten zijn waarop je geleefd 
wordt, maar ik maak muziek waar ik 
achter sta. Ik besef dat ik ook van dit 
moment moet genieten, na The Pas-
sion is het echt gaan lopen. Ik heb er 
hard voor gewerkt, heb uiteindelijk het 
geluk dat ik de juiste mensen om mij 
heen heb. Ik denk dat mijn Friese roots 
momenteel in mijn voordeel werken. 
Als je op een bepaald punt in je carrière 
zit, wordt het voor meer mensen inte-
ressant dat je uit Friesland komt. Het 
klinkt interessanter dan ‘die zangeres 
uit Utrecht of Nijmegen’. Ik ben echter 
van mening, dat het ook tegen mij ge-
werkt heeft. Wij Friezen zijn over het 
algemeen te bescheiden. Wij zeggen 
niet: ‘dat kunnen wij wel’. Dat beoor-
delen laten we aan een ander over. Ik 
heb zelf ervaren, dat mensen die min-
der bescheiden zijn, vaak eerder aan de 
bak komen. Wij zijn nuchter, noem het 
maar te bescheiden, wij willen waarma-
ken wat we zeggen.’

Marco Borsato, de Heineken Musik 
Hall, de Sporthal in Antwerpen, Maria 
in The Passion, wat kan een mens nog 
meer willen? Elske uitbundig: ‘Ik ben 
er nog lang niet. Ik ben blij waar ik nu 
sta, tegelijk ben ik mij er terdege van 
bewust dat je zo weer in de anonimi-
teit terug kunt verdwijnen. Daardoor 
moet ik hard blijven werken, geloven 
in mijzelf. Nogmaals, ik heb prachtige 
dingen gedaan, maar er zijn nog zoveel 
wensen, zoveel uitdagingen om voor te 
gaan. De Vrienden van Amstel Live is 
zo’n voorbeeld, maar ook solo op een 
groot podium staan als hoofdact. Solo 
is moeilijker dan in een groep, maar ik 
kan overal van genieten. Let wel, ik heb 
nog steeds het gevoel dat ik mij moet 
bewijzen, in feite is dat ook zo, want ik 
heb nog nooit een dikke, vette hit ge-
scoord. Een ultiem doel? Eigenlijk weet 
ik het niet, ik vind gewoon de hele mu-
ziekscene mooi. Optreden in mijn ei-
gen provincie heeft altijd iets speciaals, 
ja dan komen de twee covernummers 
‘Wêr bisto’  van Twarres en ‘in Nije dei’ 
van De Kast uit The Passion zeker aan 
bod, maar dat vind ik alleen maar leuk. 
In de rest van Nederland komt deze 
vraag zelden of er moeten Friezen in 
de zaal zijn,’ besluit Elske haar verhaal, 
een verhaal waarin muziek en zang in 
vrijwel alle geledingen de akkoorden 
bepaalt. Een slotakkoord is, wat Elske 
betreft, nog lang niet in zicht. 

Eigen foto



12  |  de�Westereender  

DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

Bezoekadres
A. v/d Meulenstrjitte 12
9271 BL De Westereen

T  (0511) 44 38 40
W www.dven.nl
E  dewestereen@dven.nl

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

 

A & H Elektro
De Reade Klaver 21

9271 LG De Westereen
T 0511-441323

www.ahelektro.nl
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

Hegekamp5 
9287 MB Twijzelerheide
tel 0511 - 44 97 05
fax 0511 - 44 97 52
mobiel 

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl

 0511 422500      defakmanwygersmits

 leem- en kalkstuc
 schilderwerk, restauratie, decoratie

 HR++ beglazing
 meerjarig planmatig onderhoud

vloer in kalkkleur Terran
badkamer in natuurlijke 
kalkstuc kleur Cuaba
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Mooie�dagen�op�de�groepsver-
zorging�van�Brugchelencamp�

Bewoners�van�locaties�van�Elkander�die�structuur�of�extra�aandacht�
nodig�hebben,�of�eenzaam�zijn,�kunnen�terecht�bij�de�groepsverzorging.�
Ook�in�Brugchelencamp�in�De�Westereen�is�zeven�dagen�in�de�week�een�
groep�van�tien�bewoners�welkom�en�worden�activiteiten�georganiseerd.��

Jinke Bruining is welzijnsmede-
werkers bij de groepsverzorging in 
Brugchelencamp en één van de vaste 
gezichten op de groep. “De bezoe-
kers die bij ons komen hebben een 
veilige dagstructuur nodig en activi-
teiten op het tempo dat bij hen past.  
We werken sinds kort altijd met twee 
medewerkers op de groep, waardoor 
we de deelnemers meer persoon-
lijke aandacht kunnen geven.” “Een 

dag ziet er niet heel anders uit dan de 
deelnemers gewend waren om te doen; 
ontbijt, koffie, thee, tussen de mid-
dag warm eten en tegen de avond een 
broodmaaltijd. Tussendoor organiseren 
we activiteiten. Op een groep van tien 
deelnemers is het heel fijn dat je ook 
tijd hebt om even één op één met ie-
mand bezig te zijn. Na de avondmaal-
tijd en de laatste activiteit gaan de deel-
nemers naar hun eigen kamer.”

Opbloeien
De activiteiten op de groep zijn heel 
divers. Van gezellig samen koffiedrin-
ken en over vroeger praten tot samen 
zingen en spelletjes doen en van ko-
ken en bakken tot wandelen en sjoe-
len. “Met aandacht, structuur en aan-
sluiten bij wat de bezoekers zelf graag 
willen, zie je hier heel veel deelnemers 
opbloeien”, vertelt Jinke. “Er is bij ons 
bijvoorbeeld een mevrouw die erg in 
zichzelf gekeerd was, eigenlijk niet 
sprak. Het heeft even geduurd, maar 
mede door de veiligheid en de vaste 
gezichten op de groep, kruipt ze nu 
toch uit haar schulp. Door haar op-
lettendheid is deze mevrouw erg van 
waarde voor de groep geworden en 
dat vind ik prachtig om te zien. De 
activiteiten zijn niet het doel van de 
groepsverzorging, maar een hulpmid-
del om een mooie dagen te beleven.”

Kijk voor meer informatie over de 
groepsverzorging van Elkander op 
www.elkander.frl. 

Echte duisternis ervaren en 
sterren kijken in Burgum
Op zaterdag 27 oktober vieren we 
overal in Nederland de NACHT 
van de NACHT: op de grens van zo-
mer- en wintertijd gaat het om echte 
DUISTERNIS... Overal wordt duis-
ternis op de vlucht gejaagd door een 
bonte stoet van verlichting: straatlan-
taarns, gevel-verlichting, de tuin met 
LED-lampjes, de schijnwerper op de 
kerktoren…  Misschien wel mooi, 
maar soms ook erg overbodig! Vogels 
op het stationsplein fluiten nog tot vèr 
na middernacht, sterren zijn onzicht-
baar door naar boven gerichte gevel-
verlichting, het zwerk is niet zwart 
maar grijs, het is bijna nergens meer 
ècht donker… Als we nu eens voor 
één keer alle ‘niet-ècht-noodzakelijke’ 
verlichting uitschakelen, dan kunnen 
we het verschil met eigen ogen ZIEN!
Het is misschien even speuren, maar 
zoek eerst een donker plekje… Als 
je in noordelijke richting kijkt,  dan 
zie je het welbekende sterrenbeeld de 
Grote Beer. Achter je is het zuiden, 
daar kun je de rode planeet Mars vin-
den; nog iets lager tref je de heldere 
ster Formalhaut in het sterrenbeeld de 

Zuidervis, vlak boven de horizon. Met 
je neus naar het noorden is het westen 
links. Rechts van je is het oosten, daar 
is de Maan te zien. Boven je hoofd zie 
je de vijf sterren van het W-vormige 
sterrenbeeld Cassiopeia en iets lager 
in het noorden staat de Poolster in het 
sterrenbeeld de Kleine Beer. Op een 
sterrenkaart kun je zien dat er nog veel 
meer te bewonderen valt als het echt 
donker is. Zo’n sterrenkaartje krijg je  
als je op zaterdag 27 oktober tussen 
19:00 en 22:00 uur een bezoek brengt 
aan het OBSERVEUM – museum & 
sterrenwacht, gevestigd aan de Menno 
v. Coehoornweg 9 te Burgum. Daar 
wordt uitleg gegeven over het belang 
van echte duisternis voor de natuur, en 
hoe verkeerde verlichting dat versto-
ren kan…  Voor meer info kijk op:
www.observeum.nl
Geopend: dagelijks (behalve op 
maandag) van 13:00-17:00 uur en op 
vrijdagavond van 19:00-22:00 uur. Op 
27 oktober tijdens de Nacht van de 
Nacht is OBSERVEUM ook op za-
terdagavond geopend.  

De�Kruisweg�weer�hart�van�Damwâld�
DAMWÂLD�-�Met�de�komst�van�Tjeerd�en�Hennie�Rintjema�is�De�Kruisweg,�
in�het�hart�van�Damwâld,�op�weg�om�de�sociale�functie�van�weleer�op�te�
pakken.�De�Kruisweg�bruist�weer�van�de�activiteiten�en�leent�zich�voor�di-
verse�bijeenkomsten,�zoals�partijen,�vergaderingen,�feestjes�en�recepties.�
Op�13�oktober�wordt�er�een�open�dag�gehouden,�om�de�geheel�vernieuw-
de�bovenzaal�te�bekijken�en�te�bewonderen.�De�bovenzaal�is�bovendien�
met�een�lift�bereikbaar.

‘Na vele jaren zullen er in Damwâld, 
in ons dorpshuis De Kruisweg, weer 
activiteiten georganiseerd worden. 
De inwoners van Damwâld krij-
gen de mogelijkheid activiteiten bij 
te wonen in het dorpshuis of in het 
café De Kruisweg. De activiteiten 
zijn voor jong en oud, kortom voor 

alle inwoners van Damwâld en om-
streken.’  Woorden, die zo’n 2-3 jaar 
geleden gesproken werden. Het leek 
allemaal zo mooi en gemakkelijk. 
Tjeerd Rintjema, die Damwâld kent 
als zijn eigen broekzak, heeft intussen 
ervaren dat er veel moet gebeuren en 
dat het hard werken is. ‘Wij zijn ze-

ker niet ontevreden over ons eerste 
periode in De Kruisweg. We draaien 
boven verwachting, maar daar doen 
we dan ook heel veel voor. Het is ook 
prachtig werk, maar je moet durven 
investeren. Investeren in jezelf, maar 
ook in het bedrijf. De wereld veran-
dert, dit gaat niet ongemerkt aan onze 
regio voorbij. We willen weer en meer 
zichtbaar zijn, zodat we meer klanten 
trekken. Ook ons terras heeft daarom 
veranderingen ondergaan. Maar dat is 
juist ook de uitdaging. Er staan voor je 
klanten, service en vriendelijkheid zijn 
investeringen die geen geld kosten, 
maar wel veel kunnen opleveren.’
Damwâld is een dorp met veel cul-
turele activiteiten, zoals de concer-
ten van de muziekvereniging “Ere zij 
God” in de grote zaal van het dorps-
huis. Op cultureel terrein kent Dam-
wâld verder nog een toneelvereni-
ging, een muziekkorps, muzikanten 
en zangers. Veel van die activiteiten 
vinden plaats in het dorpshuis De 
Kruisweg. Wat betreft het dorpshuis 
is er een activiteitencommissie in het 
leven geroepen, die activiteiten voor 

alle dorpsgenoten wil organiseren. De 
commissie organiseert onder andere 
koffieconcerten, live optredens van 
bands, quiz-night, playbackshows en 
muziekavonden voor ouderen. Hard 
werken, eigenlijk dag en nacht bezig 
zijn. Tjeerd Rintjema weet wat het 
betekent. ‘We zijn continu bezig. Ik 
merk dat het goed werkt. Er staan voor 
de mensen die binnen komen. Of het 
nu gaat om te eten, een bakje koffie 
of thee of een drankje. Het maakt mij 
eigenlijk niets uit. Tevreden klanten, 
ook wat betreft een diner. We hebben 
geen hoog culinaire aspiraties, maar 
gewoon goed eten voor een betaalbare 
prijs. Mensen komen hier voldaan en 
tevreden vandaan. We kunnen echter 
vanaf 17 oktober nog meer bieden 
met de realisatie van de geheel ver-
nieuwde bovenzaal. Er is een mooie 
vergaderruimte voor tien mensen en 
een prachtige zaal voor veertig men-
sen. Een gezellig en intiem familie-
feestje met een etentje, een receptie, 
huwelijksdiner. Op en top verzorgd 
in de fraaie zaal. Nieuwe toiletten en 
een lift zorgen voor optimaal gemak. 

We houden op 13 oktober van 15.00-
20.00 uur een open dag.’
Het is voor Rintjema een enorme uitda-
ging om Damwâld weer een kloppend 
hart te geven, waar veel mogelijkheden 
zijn. Gewoon een biertje drinken, een 
theateravond, even lekker uit eten, een 
feest of een personeelsavond. In over-
leg is bijna alles mogelijk. Stap gerust 
eens binnen en u zult versteld staan van 
het gemoedelijke dorpse karakter en 
de sfeer, met daarnaast de hoge kwali-
teit en optimale service. Naast de open 
dag op 17 oktober kunt u ook terecht 
bij de volgende activiteiten: 20 oktober 
Def Americans “Johnny Cash Tribute”; 
26 oktober Bingo; 27 oktober Ben en 
Carmen Steneker & Gerard Bierman; 
10 november HympHamp (Frysk Ka-
baret). Zie ook de agenda op 
www.dekruisweg.nl.

Dorpshuis De Kruisweg, Haadwei 
42, 9104 BG Damwâld. Tel. 0511-
705580, e-mail: info@dekruisweg.nl

Foto’s: Bettie Zijlstra
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Standhouders gevraagd Standhouders gevraagd Standhouders gevraagd 

• Afmeting standplaats: ongeveer 3,50 m
• Prijs is excl. tafels en catering
• Huur per tafel is € 3,50 (max. 2 per stand)

De herfstmarkt is voor iedereen toegankelijk. De entree is gratis.
Graag tot ziens op 14 november 2018. 

Wilt u deelnemen?
Opgeven kan tot en met 19 oktober door te mailen naar brugchelencamp@elkander.frl Opgeven kan tot en met 19 oktober door te mailen naar brugchelencamp@elkander.frl of te 
schrijven naar: Dhr. B. Doller t.a.v. Herfstmarkt. Brugchelencamp 1, 9271 EP Zwaagwesteinde. schrijven naar: Dhr. B. Doller t.a.v. Herfstmarkt. Brugchelencamp 1, 9271 EP Zwaagwesteinde. 
Graag bij opgave doorgeven of u tafels meeneemt of wilt huren. U krijgt voor 3 november 
bericht of u geselecteerd bent. 

Herfstmarkt in Brugchelencamp, De WestereenHerfstmarkt in Brugchelencamp, De Westereen
Woensdag 14 november 09.30 tot 16.30 uurWoensdag 14 november 09.30 tot 16.30 uur

Standhouders gevraagd Standhouders gevraagd 

Standplaats
• € 10,00 per plaats
• Afmeting standplaats: ongeveer 3,50 m

Herfstmarkt in Brugchelencamp, De Westereen

Standhouders gevraagd Standhouders gevraagd 

Opgeven kan tot en met 19 oktober door te mailen naar brugchelencamp@elkander.frl Opgeven kan tot en met 19 oktober door te mailen naar brugchelencamp@elkander.frl of te 

Herfstmarkt in Brugchelencamp, De Westereen
Woensdag 14 november 09.30 tot 16.30 uur

De herfstmarkt is voor iedereen toegankelijk. De entree is gratis.

schrijven naar: Dhr. B. Doller t.a.v. Herfstmarkt. Brugchelencamp 1, 9271 EP Zwaagwesteinde. schrijven naar: Dhr. B. Doller t.a.v. Herfstmarkt. Brugchelencamp 1, 9271 EP Zwaagwesteinde. 
Graag bij opgave doorgeven of u tafels meeneemt of wilt huren. U krijgt voor 3 november 

Standhouders gevraagd 
Herfstmarkt in Brugchelencamp, De Westereen

Standhouders gevraagd 

 www.elkander.frl

Jouw gezondheid is onze zorg

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek 
de Dokkumer Wâlden

Alphega apotheek 
de Dorpsacker

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

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

AUTOBANDENCENTRUMAUTOBANDENCENTRUMAUTOBANDENCENTRUM

PLUTOWEG 6, LEEUWARDEN
AUTOBANDENCENTRUM.COM

TEL. 058-2883975

BANDEN
VELGEN
UITLIJNEN

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 3, 10, 17 en 31 oktober (24 oktober is herfstvakantie)
 7, 14, 21 en 28 november
 5, 12 en 19 december
Tijd Woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur
Plaats Bibliotheek De Westereen
Kosten Geen
Materiaal Neem bij voorkeur je eigen apparaat mee als je dat hebt. 

Bij de bibliotheek zijn laptops beschikbaar.

Alles is te leren! Beter leren lezen, schrijven, 
rekenen of computeren?

Meld je aan bij de balie van de bibliotheek, bel 088-060 2200, 

of stuur een e-mail aan info@allesisteleren.nl

Basiscursus
Computervaardigheden
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Spraakwaterval�Bonne�valt�stil�als�armoede�ter�sprake�komt
Tekst: Johannes van Kammen | eigen foto’s

NOARDBURGUM�–�Noem�het�land�Gambia�en�de�spraakwaterval,�die�
Bonne�Bergsma�blijkt�te�zijn,�komt�in�een�stroomversnelling.�Hij�is�bijna�
lyrisch�als�het�over�het�klimaat,�de�natuur�en�de�schoonheid�gaat,�maar�
als�de�leefomstandigheden�van�de�bevolking�ter�sprake�komt,�valt�er�een�
plotselinge�stilte,�voordat�het�woord�“bedroevend”�op�tafel�komt.�De�
ogen�van�de�man�die�in�zijn�leven�veel�moest�loslaten�door�longkanker,�
lijken�niet�meer�te�sprankelen.�

Hij ging de strijd aan tegen de ziekte, 
werd niet volledig winnaar, maar her-
stelde voldoende om zich samen met 
zijn vrouw Wieke nog meer in te zet-
ten voor betere leefomstandigheden 
in Gambia. Vanaf 2003 zijn Bonne en 
Wieke actief voor dit land. In de jaren 
daarvoor verrichtte Bonne veel liefda-
digheid voor HTR-Fryslân, een stich-
ting die inmiddels is opgeheven.

De waarschuwende woorden van 
Wieke vooraf: ‘Als je met Bonne over 
Gambia begint, moet je er veel tijd voor 
uittrekken, hij raakt niet uitgepraat’ ga-
ven precies weer wat er uiteindelijk ge-
beurde. Bonne blijkt echter niet alleen 
goed over Gambia te kunnen praten, 
maar is opmerkelijk monter. Gezellig 
aanwezig, ondanks het feit dat hij door 
zijn longkanker een aantal hobby’s niet 
meer kan beoefenen, waaronder zijn 
grootste passie: motorrijden. ‘Och, na-

tuurlijk klaag ik wel eens, maar ik kan 
nog zoveel leuke dingen doen. Er zijn 
mensen die het veel minder dan ik 
hebben getroffen, heus ik ben er rede-
lijk voor weggekomen, maar ik leef nu 
met mijn beperkingen. Ik ben echter 
nog best in staat om wat te doen, ik 
verricht onder andere vrijwilligerswerk 
op Berchhiem en daarnaast met Wieke 
de inzameling van goederen, zoals bed-
den, verbanddozen en kraampakketten 
voor Gambia.’

Circa twee jaar geleden werd Bonne 
uitgenodigd door de kerk in Suwâld 
om iets te vertellen over het werk voor 
Gambia, dat hij samen met zijn vrouw 
verricht. Deze kerk ondersteunt de ac-
tie door te zorgen, dat er twee kinderen 
basisonderwijs kunnen krijgen in dit 
Afrikaanse land. ‘Ik zag Wieke al wat 
gebaren maken, maar trok mij er niets 
van aan. Ik wist niet wat ze bedoelde. 

Toen ik even stil was, kwam de domi-
nee er tussen: ‘Mijnheer Bergsma, wilt 
u zo uw verhaal wel afronden, er moet 
ook nog een preek komen.’

Min of meer bij toeval kwamen Bonne 
en Wieke met Gambia in aanraking. 
‘Wij wilden een keer naar de Cana-
rische eilanden op vakantie. Iemand 
gaf ons echter de tip om een keer in 
Gambia te kijken, dat was maar twee 
uren verder. Vanaf het eerste moment 
waren we verkocht,’ aldus de voorma-
lige zorgmedewerker. ‘We raakten daar 
in gesprek met een kamermeisje, haar 
vriend was dokter in het lokale zieken-
huis. Toen ze hoorde dat wij ook bei-
den in de zorg werken, heeft ze haar 
vriend gevraagd of we een keer in het 
ziekenhuis mochten kijken. Dat kon 
en we vielen van de ene in de andere 
verbazing. Een ziekenhuis vrijwel zon-
der materialen, zonder medicijnen en 
verband. Vrouwen moesten op een spi-
raal bevallen, als ze geluk hadden was 
er een dunne matras. Die situatie heeft 
ons aangegrepen en is blijven hangen.’
‘Wij besloten samen om iets te doen. 
Niet in een stichting, maar zelf baas 
blijven. Je beseft dan hoe het bij ons 
gaat. Er moeten gewoon om de zoveel 
jaar nieuwe bedden komen en wat ge-

beurt er dan met de oude ijzeren ledi-
kanten, gaan die dan naar Klaas Kamp, 
de oud ijzerman? Ik heb toen een busje 
gekocht, kon de bedden ophalen en 
dankzij een oproep op Marktplaats 
reed ik door het land om bedden, com-
modes, kraampakketten, verbandmid-
delen enz. op te halen. Ik werd echt fel, 
probeerde zoveel mogelijk spullen te 
vergaren.’

‘Soms ging ik misschien wel eens over 
de schreef, maar het was voor het goe-
de doel. Ik was bij de ANWB-winkel 
in Drachten, waar een vrouw achter 
de kassa stond die zwanger was. Het 
duurt niet zo lang meer, zei ik. Na haar 
lach en positieve reactie vroeg ik haar 
dat als de bevalling in het ziekenhuis 
was, wij dan het kraampakket konden 
krijgen. Maanden later kwam er, ik 
geloof vanuit Twijzelerheide, een tele-
foontje dat we het pakket konden op-
halen. Het is niet voor jezelf, dan durf 
je toch wat meer. Wieke vond het een 
beetje gênant, geloof ik.’

Samen reizen Bonne en Wieke twee 
keer per jaar naar Gambia, om goede-
ren uit te delen aan scholen en het zie-
kenhuis. Uit dankbaarheid zijn er kin-
deren in Gambia naar hen genoemd 

en die ontmoeten ze dan. ‘We probe-
ren mensen te helpen, met goederen 
en eten, maar ook door kinderen van 
de basisschoolleeftijd de kans te geven 
naar school te gaan. We geven betaalde 
opdrachten om een waterput te ma-
ken, je ziet dan vrouwen in een put van 
meer dan twintig meter diep emmer-
tjes met zand vullen, die dan omhoog 
gehaald worden. Net zo lang totdat het 
water is bereikt. Kleine dingen, maar 
oh zo belangrijk. We willen graag zelf 
bij de verdeling zijn, maar toch komt 
het soms voor dat je bedrogen wordt. 

Ja, Gambianen zijn ook gewoon men-
sen, zoals hier bij ons. Gelukkig wor-
den we ondersteund, vooral wat betreft 
het lesgeld voor de kinderen. Hiermee 
zijn mooie resultaten behaald, prachtig 
is dat om te zien. En geloof het of niet, 
wij worden er zelf ook rijk van, maar 
dan vooral om wat we doen en dat wat 
we zien. Mensen een beetje helpen 
maakt jezelf rijker en gelukkiger en 
bovendien blijf je bezig. Door mij hier 
volledig op te werpen, haal ik daar zo-
veel voldoening uit, dat mijn ziekte op 
de achtergrond staat en niet mijn leven 
beheerst,’ besluit Bonne Bergsma, zijn 
relaas. Het verhaal van een mens, die 
sterk is in het mens-zijn.

Slaapt muziekvereniging Ons Genoegen? 
In�de�vorige�editie�van�de�Westereender�hebt�u�kunnen�lezen�dat�het�
repetitie�gebouw�van�Ons�Genoegen�verkocht�is�aan�motorclub�‘de�
Wâlden’�Misschien�dacht�u�bij�het�lezen�van�dat�artikel:�En�de�muziekver-
eniging�dan?�Helaas�hebben�we�tijdens�een�emotionele�ledenvergadering�
moeten�besluiten�voorlopig�een�punt�achter�de�(blaas-)�activiteiten�van�
muziekvereniging�Ons�Genoegen�te�zetten.�

Ons Genoegen heeft al jaren geen 
volledige fanfare bezetting meer. 
Hoewel de bezetting lang niet com-
pleet was, haalden we altijd nog veel 
plezier uit het muziek maken met ons 
kleine groepje. Vooral tijdens activitei-
ten in het dorp zoals bijvoorbeeld de 
sinterklaas intocht, kerstactiviteiten, 
koningsdag enzovoort. Helaas heb-

ben afgelopen tijd door ziekte, studie 
en werk een aantal leden moeten be-
sluiten te stoppen met hun muzikale 
activiteiten bij Ons Genoegen. Dit 
betekent dat we als vereniging zo 
klein zijn geworden dat we zelfs niet 
meer met een klein groepje kunnen 
spelen tijdens dorpsactiviteiten. Hier-
door hebben we moeten besluiten de 

(blaas-) activiteiten van de vereni-
ging stop te zetten.  Wij zullen ook 
niet meer langs de deur komen om 
de donateurgelden op te halen. Via 
deze weg willen we de donateurs 
bedanken voor hun (soms jaren-
lange) steun. 

In naam zal muziekvereniging 
Ons Genoegen voor eerst blij-
ven bestaan, want wie weet wat de 
toekomst zal brengen, misschien 
komen na het lezen van bovenge-
noemd besluit muzikanten zich 
spontaan bij de vereniging melden. 

Verzorgenden IG Brugchelencamp 
volgen scholing in Parkinson
Wij, Samantha van der Veen en An-
nick van der Bij, zijn werkzaam als 
verzorgenden IG in Brugchelencamp, 
onderdeel van regio Dantumadeel, 
Elkander van de Kwadrantgroep. Wij 
hebben in november 2017 de Par-
kinsonNet scholing “Parkinson voor 
verzorgenden” gevolgd. De cursus is 
bedoeld om iedereen met de ziekte 
van Parkinson en parkinsonisme de 
allerbeste zorg te geven die mogelijk 
is. Wij gaan onze kennis en enthou-
siasme delen met de collega’s door 
scholing te geven en op de werkvloer 
personeel te informeren. Om onze 

kennis op peil te houden hebben wij 
deelgenomen aan de congressen en 
de bijeenkomsten van ParkinsonNet. 
Bij de zorg voor parkinsonpatiënten 
werkt Brugchelencamp intensief sa-
men met de bij ParkinsonNet aan-
gesloten zorgverleners zoals fysio-
therapeut, ergotherapeut, logopedist 
en diëtist. Samen met hen zetten wij 
ons in om iedereen die met Parkinson 
of atypische parkinsonisme te maken 
heeft of krijgt de best mogelijke zorg 
te bieden. Voor meer info zie; 
www.parkinsonnet.nl

VOORTZETTING�SAMENWERKING�ROC�
FRIESE�POORT�EN�INTERZORG�GROEP
Ferwert – Deze maand is bij Interzorg Groep, voor het tweede jaar, een prak-
tijkleerroute van start gegaan. Deze praktijkleerroute is een samenwerking van 
ROC De Friese Poort met Interzorg Groep te Ferwert. De groep van 22 deel-
nemers bestaat uit studenten van de beroepsopleiding Verzorgende IG, de op-
leiding Dienstverlening en BBL-ers van de volwassenopleiding van de Friese 
Poort in Leeuwarden of Dokkum. Deze studenten volgen hun opleiding intern 
bij Interzorg Groep. Voor de deskundige begeleiding zijn drie dagen per week 
docenten van de Friese Poort aanwezig. Vorig jaar is speciaal voor deze studen-
ten een nieuw skillslab ingericht en dit jaar is een nieuw leslokaal gerealiseerd. 
Op deze manier kunnen de studenten hun opgedane ervaring meteen in de 
praktijk oefenen en klassikaal les krijgen.
Het tweede jaar van de praktijkleerroute is officieel van start gegaan met een korte bijeenkomst 
in het Grand Café van Interzorg te Ferwert. Op de foto poseert een aantal leerlingen. (Eigen foto)



16  |  de�Westereender  

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

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.

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.

Knieschool

de knieschool is een actieve  
revalidatievorm die voornamelijk 
plaats vindt in groepsverband onder 
fysiotherapeutische begeleiding.

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. 

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 

De Westereen
 Sportlaan 10
9271 VN De Westereen

Buitenpost 
 Einsteinstraat 6
9285 WP Buitenpost

Harkema 
 Splitting 3
9281 KJ Harkema

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

Sportfysiotherapie de Vesteynde
Alle disciplines onder 1 dak!

BEL 0511 447 337 OF GA NAAR
WWW.DEVESTEYNDE.NL

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

met vestigingen in heel Friesland

Tsjerkestrjitte 3 | de Westereen
www.cadeauvoordeel.nl

CADEAUVOORDEEL

DE VERJAARDAGBOX!

Deze verjaardagbox is van:
Grote Cadeaus:

Ik ben jarig op:

Dan word ik:

jaar

VOOR ELKE VERJAARDAG HET JUISTE CADEAU!

NIEUW BIJ CADEAUVOORDEEL

Je mag 2 weken voor je verjaardag langs komen om je 
verjaardagsbox samen te stellen. 

Je neemt altijd je ouder/verzorger mee. 
Daarna kan je verjaardagsvisite bij ons langs komen om 
een cadeau te kopen wat in jouw verjaardagsbox zit. 

 

Zo heb je altijd iets wat je graag wilt!
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‘t�Kelderke,�nieuw�in�De�Westereen
DE�WESTEREEN�–�Sommige�namen�in�een�dorpsgemeenschap�gaan�geluk-
kig�nooit�verloren.�‘t�Kelderke�in�De�Westereen�is�daar�een�typisch�voor-
beeld�van.�Reeds�in�de�jaren�zestig�had�‘t�Kelderke�niet�alleen�een�goede�
naam,�maar�ook�een�naam�die�stond�voor�sfeer�en�samen�gezellig�bij�
elkaar�‘uit’�zijn.�Wat�dat�betreft�is�er�anno�2018�nog�niets�veranderd.�

‘t Kelderke is weer een locatie waar 
voorgaande aspecten hoog in het vaan-
del staan. Een leuke locatie voor het 
geven van een verjaardagsfeest, BBQ-
feest, verenigingsfeest, buurtfeest, kin-
derfeest of familiereünie. Popke en Ti-
neke Veenstra kunnen in overleg heel 
veel meer bieden dan alleen kwaliteit 
en lage prijzen. ‘t Kelderke, de vroegere 
locatie van de lagere- en peuterschool 
en tevens de ruimte waar men tijdens 
de pauze van de films in de bioscoop 

iets kon drinken, is volledig aangepast 
en ingericht tot een leuke locatie. ‘t 
Kelderke is gesitueerd onder ZAAL 
TIEN en kan apart en ook tegelijk in 
gebruik zijn met ZAAL TIEN. Bo-
vendien is het mogelijk om beide zalen 
in een keer te huren. Popke en Tineke 
zijn er in geslaagd een mooie ruimte 
te creëren waar het goed en gezellig 
toeven is. De binnenruimte in Wes-
tern style biedt, naast een mooie bar, 
ruimte voor maximaal 50 personen. 

In de zaal is bovendien een geluidsin-
stallatie aanwezig, discoverlichting en 
uiteraard is er ook internet en wifiver-
binding. Door gebruik te maken van 
de overdekte veranda van 35 vierkante 
meter, kan er bovendien een barbecue 
georganiseerd worden. Ook mag er op 
de veranda nog gerookt worden. ‘t Kel-
derke leent zich daarbij ook uitstekend 
voor feestjes voor jongeren, die thuis 
te weinig ruimte hebben. ‘We kunnen, 
indien gewenst, bovendien warme 
snackhapjes verzorgen.’

‘t Kelderke biedt enorm veel mogelijk-
heden, voor zoals reeds gememoreerd 
een verjaardagsfeest, BBQ, vereni-
gingsavond, kinderfeest, familiefeest 

of reünie. U kunt bijna alles in eigen 
hand houden, maar in overleg met de 
familie Veenstra willen zij dit ook voor 
u regelen. Er bestaat dus de mogelijk-
heid om zelf de hapjes en de bediening 
te verzorgen, terwijl u tegen een laag 
tarief het drinken via ‘t Kelderke laat 
verzorgen. ‘Dit is echt niet duur, maar 
men krijgt dan wel gekoeld drinken en 
men hoeft niet te sjouwen met volle of 
lege flessen en kratten, bovendien is al-
les op voorraad,’ verklaart Popke Veen-
stra desgewenst. ‘t Kelderke is te huur 
voor een zeer redelijke prijs per uur, 
waarbij het opruimen is inbegrepen. 
Dat ‘t Kelderke ook in combinatie met 
ZAAL TIEN te huur is, geeft uiter-
aard veel meer mogelijkheden.

Popke en Tineke staan voor kwaliteit 
en lage prijzen. De gezellige entourage 
is er, het feest moeten de mensen zelf 
maken. Een mooi arrangement voor 
de kinderen is bijvoorbeeld een kinder-

disco. Een kinderdisco tot 30 kinderen 
kost slechts 200 euro, waarbij uiteraard 
het drinken en een bourgondische pa-
tat met snack is inbegrepen. Gezellig 
dansen met de eigen muziek of via een 
Playlist. Het kan allemaal, het gaat er 
tenslotte om om de kinderen een paar 
gezellige uurtjes te bezorgen. 

Gezelligheid, die ook bij het kinder 
karaokefeest om de hoek komt kijken. 
Tineke Veenstra: ‘De kinderen zullen 
genieten, dat hebben dergelijke feest-
jes inmiddels uitgewezen. Daar gaat 
het ook om. Maar ook bij de andere 
feestjes, zoals een receptie staat het 
slagen van het evenement op de eerste 
plaats. Kom gerust eens bij ons infor-
meren.’

‘t Kelderke en ZAAL TIEN, Popke 
en Tineke Veenstra. Tel. 0511-447695 
info@zaaltien.nl

Passie�voor�orgels�en�bouwhistorie�kerken
Tekst: Johannes van Kammen  |  Foto: Bettie Zijlstra

DE�WESTEREEN�–�De�liefde�voor�orgels�ligt�aan�de�basis�van�de�passie�
voor�kerken�en�in�het�bijzonder�oude�Friese�kerken�bij�Henk�Veenstra�uit�
De�Westereen.�Veenstra�die�ontzettend�boeiend�kan�vertellen�over�zijn�
hobby,�die�al�in�zijn�jeugdjaren�is�ontstaan�bij�Syb�Haarsma,�de�orgelbou-
wer�uit�Drachten.�

‘Ik had de opleiding mbo-bouwkunde 
gedaan en mocht daar zo nu en dan 
helpen met het herstel van de orgels. 
Omdat ik belangstelling voor geschie-
denis had en interesse in bouwstij-
len tijdens de opleiding had gekre-
gen, pasten kerken uitstekend in dit 
plaatje.’ Inmiddels is Henk Veenstra 
alweer een aantal jaren vrijwilliger bij 
de Stichting Alde Fryske Tsjerken, 
die op 9 september 1970 is opgericht. 

De liefde voor orgels en kerken is niet 
helemaal onverwachts op zijn weg 
gekomen. Als schooljongen verza-
melde Henk Veenstra, samen met zijn 
moeder, ansichtkaarten van kerken in 
Nederland, waarbij Henk in eerste in-
stantie toch de voorkeur gaf aan kaar-
ten met orgels erop. Toen zijn moeder 
later te kennen gaf dat het haar teveel 
was, heeft Henk Veenstra de collectie 
overgenomen en is verder gegaan. In-
middels is door zijn vrijwilligersinzet 
bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken, 
die als doelstelling heeft “het herstel 
en de instandhouding van uit histo-
risch oogpunt belangwekkende kerk-
gebouwen met aan- en toebehoren in 
de provincie Fryslân”, de passie alleen 
maar aangewakkerd. Henk Veenstra 
breeduit lachend: ‘Als tweede doel-
stelling staat in de statuten: het wek-
ken van publieke belangstelling voor 

dergelijke kerkgebouwen. Dat was 
uiteraard niet van toepassing op mij. 
Wel heeft dit ervoor gezorgd dat mijn 
verzamelvirus meer sluimerend is ge-
worden, maar ik heb toch ook heel 
veel materiaal op dit gebied.’

‘Of je nu wel of niet kerkelijk bent, een 
mooie oude kerk vindt vrijwel ieder-
een mooi. Het is de moeite waard om 
daarin te investeren. Sommige kerken 
vertellen een historie van eeuwen, je 
ziet dat vaak binnen in de kerk, maar 
ook aan de buitenkant. In onze regio 
is de kerk van Rinsumageast daar-
van een prachtig voorbeeld. Vroeger 
duurde het tientallen jaren voordat 
een kerk gebouwd werd. Ik heb vooral 
interesse in de oudste kerken en hun 
historie. Zo heb ik mij laten vertellen, 
dat de nissen die je soms ziet bij oude 
kerken tussen schip (binnenstuk) en 
koor (preekgedeelte), gebruikt werden 
door mensen die om wat voor reden 
niet in de kerk mochten komen. Zij 
konden daardoor de preek toch vol-
gen.’

Henk Veenstra voelt zich in zijn ele-
ment als vrijwilliger bij de Stichting 
Alde Fryske Tsjerken. Hij beheert hier 
het archief. ‘Mijn taak bestaat eruit 
om alle stukken op de juiste manier 
in het archief op te bergen. Dit kun-

nen oude documenten zijn, maar ook 
foto’s en krantenknipsels. We krijgen 
toch vrij veel materiaal. Soms maak ik 
een kopietje voor mijn eigen archief. 
Door een goed archief achter de hand 
te hebben kunnen we informatie ver-
strekken aan belangstellenden, maar 
soms ook wat betreft restauratie, ver-
bouw enz. Ik geniet heel erg van mijn 
vrijwilligerswerk, krijg nog steeds 
meer kennis op dat gebied en heb het 
gevoel, dat ik een bijdrage lever aan 
het bewaren van de cultuurhistorie 
van de provincie Fryslân.’

‘De Stichting neemt in bijzondere 
gevallen (rijksmonumentale) kerken 

over van kerkelijke gemeenten. Een 
overname vindt alleen plaats als er 
lokaal onvoldoende (financieel en 
bestuurlijk) draagvlak is overgeble-
ven voor beheer en onderhoud van 
een monumentale kerk. Met het ge-
bouw worden ook alle zaken die bij 
de kerk horen overgenomen, zoals 
orgel, preekstoel en voorwerpen voor 
het Avondmaal. Méér kerken in be-
zit krijgen is geen doel op zich voor 
de Stichting Alde Fryske Tsjerken. 
We hebben nu 49 kerken, waaronder 
de kerk in Augsbuurt (de eerste van 
de vereniging), Rottevalle, Jouswier, 
Holwerd en Hijum. Kerken die vol-
doen aan de criteria. Deze kerken on-

derhouden vraagt een hoog financieel 
kostenplaatje.’

Henk Veenstra, een leven in dienst 
van orgels en kerken, maar gelukkig is 
er daarnaast ook nog veel ruimte voor 
andere aspecten in het leven. Dat zijn 
hobby echter centraal staat is duide-
lijk, mede door de bezoekjes die nog 
regelmatig ondernomen worden naar 
de fraaie kerkgebouwen die Fryslân 
kent. Een kerk is niet zomaar een 
gebouw van tufsteen of natuursteen, 
de kerk is voor Veenstra een bron 
van boeiende historie in alle facetten, 
waarbij orgel en bouw het dichtst bij 
hem staan.
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Café zaal „De Hossebos”
Voor al uw binnen bbq.

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

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

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

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

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

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

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl

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

Voor al uw feesten en partijen
en diverse buffetten

Voor informatie: 0511-444622 of w.deroos03@knid.nl
www.caravanameland.nl

Haagconiferen en Laurieren
Ruime keuze in kleur en maat. Eigen kweek, dus scherp geprijsd

Weer volop aanvoer van o.a.:

Mooie winterviooljes en bloembollen
Vrucht-, Sier-, en Vormbomen, Bosplantsoen

Klimplanten, Sierheesters, Heide, Rozen en o.a. Vaste Planten

Fansels flymskerpe prizen en bêst soartich spul. Offerte-oanfraach en levering fan komplete
beplantingslisten. En ek foar deskundich advys binne jo by ús oant goeie adres.

Foarwei 210  Kollumerzwaag     tel.: 0511-447160
www.tuincentrumdesweach.nl

FERLINGE STASJONSSTRJITTE 83 - 9271 CC DE WESTEREEN
T. 0511 - 44 71 70

DINSDAG T/M DONDERDAG 9.00 - 12.00 UUR EN VAN 13.00 - 18.00 UUR
VRIJDAGS VAN 9.00 - 12.00 UUR EN VAN 13.00 - 20.00 UUR

ZATERDAGS VAN 8.00 - 12.00 UUR

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

MAAND MENU  A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang + Tjap Tjoy  + 1/4 Kip + Nasi of Bami (groot) 

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Babi Spek + 2 stokjes Kip Saté + Foe Yong Hai + 
Daging Kerrie of Roedjak + Nasi of Bami (groot)  

 Voor slechts € 20,95
Iedere zaterdag Lopend Buffet van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.

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

Hartelijk welkom in ons restaurant
NOARDER STASJONSSTRJITTE 13, DE WESTEREEN 

TEL. 0511-441824 - www.xusheng.nl
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De�paddenstoelen�gaan�verhuizen!

Opa Muis vertelt zijn kleinkinderen 
Binkie & Bonkie graag over de na-
tuur. Hij gaat ook vaak met hen het 
bos in, om alle wondertjes van de na-
tuur te bekijken. In het najaar gaan zij 
op zoek naar de paddenstoelen. Opa 
vertelt de jongens, hoe paddenstoelen 
groeien en waar deze te vinden zijn. 
Hij benadrukt, dat er zuinig met de 
paddenstoelen moet worden omge-
gaan. Niet plukken dus, wel kijken 
maar niet aankomen! Volgens opa 
hebben de paddenstoelen het moei-
lijk. Hij vertelt hen een verhaal, dat 
duidelijkheid geeft over het moeilijke 
bestaan van de paddenstoelen. 

*

Op een regenachtige avond in de 
herfst, wordt een vergadering belegd 
door de paddenstoelen. Het is een be-
langrijke bespreking. De voorzitter van 
de “Bos Paddenstoelen Partij”(BPP), 
de deftige Cees Cantharel, verwacht 
een grote opkomst. De plaats, waar 
de partijvergadering wordt gehouden 
is onder een oude beuk, die al eeuwen 
heerst over het bos. Hij wordt eerbie-
dig “DWB” genoemd en dat staat voor 
“De Wijze Beuk”. Aan hem wordt, bij 
moeilijke kwesties, advies gevraagd en 
dat zal nu ook weer gebeuren. 

De Partij van de Giftige Paddenstoe-
len (PGP) doet niet mee. Haar  leden 
willen absoluut niet samenwerken. 

Een kwartier voor aanvang van de 
vergadering, komen de paddenstoe-
len, uit alle hoeken van het bos aan-
gelopen. De duisternis is al ingevallen. 
Eekhoorntjesbrood, Cantharellen, 
Vliegenzwammen, Boleten, Pijp-
zwammen, Berkenzwammen, Melk-
zwammen, Kaalkopjes, Zwavelkop-
pen en nog veel meer paddenstoelen 
zorgen ervoor, dat de vergaderplaats 
binnen de kortste keren volstroomt.
Er wordt eerst een kopje thee geser-
veerd door de rode bosmieren. De 
cheffin, Mien Bosmier, zorgt dat alles 
op rolletjes loopt.

‘Het is wegens brandgevaar absoluut 
verboden te roken, maar bovendien 
is die gewoonte ook heel slecht voor 
de gezondheid,’ is de opvatting van 
Mien. Ulbe de Uil heeft een plaatsje 
gevonden op één van de takken van de 
oude beuk. ‘Ik ben eens benieuwd, hoe 
het vanavond zal verlopen,’ zegt De 
Wijze Beuk met een sombere stem. 
‘Och, het zal niet anders gaan dan in 
eerdere vergaderingen,’ reageert Ulbe 
de Uil koel. ‘Maar, ik heb wel gehoord, 
dat het vanavond spannend wordt, 

want er is veel onrust en onvrede on-
der de paddenstoelen,’ vervolgt hij 
met een ernstige stem. De voorzitter 
van de BPP, tikt met de hamer te-
gen de oude beuk en vraagt om stilte. 
‘Dat doet hij nou altijd,’ zegt DWB. 
‘Die jongelui van tegenwoordig heb-
ben geen respect voor de ouderdom 
en dat staat me niet aan!’ moppert 
hij en trekt daarbij een heel boos ge-
zicht. Kennelijk heeft de voorzitter, de 
moppers van DWB gehoord. Bij de 
opening van de vergadering geeft hij 
nadrukkelijk aan, dat men heel blij is 
dat de partij weer kan rekenen op de 
doordachte adviezen van De Wijze 
Beuk. ‘Zonder die wijze raad kunnen 
wij geen beslissingen nemen!’ DWB 
gromt instemmend en slikt zijn boos-
heid weg. ‘Dames en heren,’ opent de 
voorzitter met een trillende stem. ‘Wij 
zijn hier vanavond bijeen, omdat wij 
het niet langer pikken. Het is onze 
plicht, dat wij ons verzetten tegen de 
nare zaken, die we elk jaar weer moe-
ten ondergaan!’ Er wordt instemmend 
gereageerd en een aantal paddenstoe-
len klappen zelfs.

‘Lotgenoten, laten we ons in een-
dracht verenigen, om onze tegenstan-
ders te overwinnen!’ vervolgt hij zijn 
toespraak met overslaande stem. ’In-
derdaad,’ klinkt het uit vele monden. 
De voorman van de Boleten roept: 
‘We laten ons niet langer op onze 
kopjes trappen!’ ‘Zo is dat!’ beamen 
drie Kaalkopjes. ‘Wij hebben het gis-
teren overleefd, maar de rest van onze 
familie ligt vertrapt op de grond. Ze 
zijn in koelen bloede vermoord! Is dat 
niet verschrikkelijk?’ De groep wordt 
onrustig en raakt steeds meer opge-
wonden. Een afgevaardigde van de 
Vliegenzwammen schreeuwt: ‘Een 
aantal van mijn familieleden zijn vo-
rige week onthoofd met een stok. De 
familie is er kapot van. 

Wij accepteren deze moordpartijen 
niet langer!’ ‘En dat is nog niets ver-

geleken met wat ons is overkomen,’ 
roept een Berkenzwam. ‘Mijn ouders 
zijn bezweken onder een autoband!’ 
De menigte begint te schreeuwen van 
woede. Ook kreten, als “revolutie” en 
“totale oorlog” worden gebezigd. ‘Het 
gaat uit de hand lopen,’ mompelt Ulbe 
de Uil. ‘De voorzitter zal moeten in-
grijpen,’ vult De Wijze Beuk aan en 
schraapt zijn keel nadrukkelijk. 

De voorzitter kijkt vertwijfeld om 
zich heen, richt zijn blik op DWB en 
schorst de vergadering. Hij loopt ge-
haast naar De Wijze Beuk, om advies 
in te winnen. Ulbe de Uil vliegt weg, 
omdat hij niet als ongewenst toehoor-
der wil worden beschouwd. Na een 
lang, geheim beraad, komt de voorzit-
ter terug. De vergadering wordt her-
opend.

‘Wij hebben goed naar jullie geluis-
terd en ik heb zojuist ook overleg 
gepleegd met De Wijze Beuk. Om 
uit de ernstige problemen te komen, 
hebben wij een pijnlijke beslissing ge-
nomen.’
De voorzitter wordt onderbroken 
door gejuich en applaus. Het kost 
moeite om de paddenstoelen weer tot 
bedaren te krijgen.

‘Wij gaan verhuizen naar een rustiger 
gebied,’ zegt de voorzitter op ernstige 
toon. ‘Helaas zit er niets anders op en 
we vertrekken nú!’ Er wordt goedkeu-
rend gereageerd op de beslissing. Bin-
nen een kwartier is de vergaderplaats 
leeg. Na het jaargetijde van de pad-
denstoelen, de zogenaamde herfst, is 
het winter. Daarna verschijnt de lente, 
vervolgens komt de zomer en dan is 
het weer herfst.

Op een ochtend ziet De Wijze Beuk 
een paar paddenstoelen hun kopjes 
voorzichtig uit de aarde omhoogste-
ken. Hij is blij verrast en denkt: ‘Mis-
schien zijn de paddenstoelen niet al-
lemaal verhuisd, of…misschien is een 
aantal van hen weer teruggekomen?’ 

*

“Bezoek in de herfst een bos. Dan kan 
de lezer van dit verhaal zelf ontdek-
ken, of er paddenstoelen zijn terugge-
komen. En als er weer paddenstoelen 
zijn te zien, laten we er dan vooral zui-
nig op zijn!”

Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie & Bonkie Nieuwe 
avonturen” (2014) 

DOARPSBELANG, EK JO BELANG
Onder deze titel willen we u maande-
lijks op de hoogte houden van het wel 
en wee van Doarpsbelang De Wester-
een. Waar houdt het bestuur zich mee 
bezig, wat speelt er in ons mooie dorp, 
kortom alles wat maar interessant is om 
als bewoner van de Westereen te weten, 
kan de revue passeren. De ene maand 
is de andere niet, en gebeurt er minder 
dan de maand ervoor en zal het artikel 
dus korter of langer zijn dan een maand 
geleden. Allereerst het onderwerp wat 
op deze plek al meerdere malen is ge-
noemd. Het gaat om de aan te leggen 
verlichting bij TUIN en de Rinewâl. 
Dit dreigt een gebed zonder einde te 
worden. Onlangs kreeg Doarpsbelang 
een telefoontje van de Gemeente dat de 
benodigde palen recent zijn besteld; le-
vertijd minstens twaalf weken, ja u leest 
het goed, twaalf weken. Dan komt de 
aannemer in beeld die met personeels-
gebrek te maken heeft. Uitkomst is dat 
op zijn vroegst in februari 2019 met de 
aanleg begonnen kan worden. De toe-
zegging en beloften van de toenmalig 
wethouder Bos die hij in november 
2017 deed, aanleg voorjaar 2018, wor-
den dus niet nagekomen. Toezeggingen 
na vragen in de gemeenteraad van be-
gin juli door huidig wethouder Wielstra 
blijken door betrokken ambtenaren niet 

te zijn uitgevoerd. Waar zijn we eigen-
lijk mee bezig. Is dit wat ons de komen-
de tijd in de DDFK samenwerking te 
wachten staat? 

Het vertrouwen in de gemeente is bij 
Doarpsbelang zo langzamerhand tot 
het nulpunt gedaald. Keer op keer lopen 
we tegen dit soort zaken aan. Nu is het 
voorstel om eerst noodverlichting aan 
te leggen, wat ook bij werkzaamheden 
aan de weg wel wordt gebruikt. Kost 
natuurlijk weer geld, wat blijkbaar wel 
aanwezig is. Vraagt De Westereen geld 
om de verlichting in het winkelcen-
trum te vervangen dan wordt daar erg 
moeilijk over gedaan, zoals er met meer 
voorstellen en plannen uit De Wester-
een wordt omgegaan. KIK (Kansen In 
Kernen) gaf enorme mogelijkheden 
om andere dorpen op te knappen. De 
Westereen viel daar om onbegrijpelijke 
redenen buiten. En dat heeft grote ge-
volgen. Ingediende verkeersplannen uit 
2011/2012 worden niet uitgevoerd. Re-
den: geen geld. Overlast door de aanleg 
van de Centrale As wordt niet opgelost. 
Voorstel om een noordelijke rondweg 
aan te leggen om dit probleem wel op te 
lossen wordt niet serieus genomen. 
Dan het andere nieuws. Traditioneel 
wordt er op nieuwjaarsdag een nieuw-

jaarsduik gehouden. Aan deze traditie 
komt helaas een eind. De organisatie 
lag oorspronkelijk bij een groep jeugd 
met ondersteuning van Doarpsbe-
lang. Maar de laatste jaren is de jeugd 
afgehaakt en staat het bestuur er al-
leen voor. Aangezien het bestuur het 
organiseren van de duik niet als een 
kerntaak beschouwd is besloten hier 
mee te stoppen. Mochten er toch nog 
mensen zijn die de organisatie op 
zich willen nemen, er ligt een uitge-
breid draaiboek bij Doarpsbelang.

Het volgende moet u ook even in uw 
agenda zetten. Open Poppodium or-
ganiseert Doarpsbelang al een aantal 
jaren. Talent uit dorp en omgeving 
krijgt de kans om zich in het Badhûs 
te presenteren. Dit vond altijd eind 
december plaats. Maar in die periode 
zijn er in de omgeving vele evene-
menten, waardoor de belangstelling 
tanende is. Daarom is besloten om de 
volgende editie op 19 januari te orga-
niseren. Hoe men zich op kan geven 
vermelden we in het novemberartikel 
van de Westereender.

Oud-Damwâldster pianist en 
Armeense violiste in Schierstins
De uit Damwâld afkomstige Robert Poortinga begon in zijn jeugd te spelen op key-
board. Nu wint hij prijzen als professioneel klassiek pianist. In de Schierstins te Fean-
wâlden geeft hij op zondag 14 oktober om 15.00 uur samen met de Armeense violiste 
Meri Khojayan een concert. Het muzikale echtpaar voert in de Schierstins de Sonate 
KV 305 uit van Wolfgang Amadeus Mozart, de Sonate L148 van Claude Debussy, de 
Sonate voor viool en piano van Wim Zwaag en de ‘Spaanse Dansen’ van Pablo de Sa-
rasate. Voor het concert in de Schierstins laat Robert speciaal zijn vleugel overkomen.
Poortinga en Khojayan doen onderzoek naar de vrij onbekende componist De Sara-
sate. Om zijn werken beter te kunnen spelen, willen beide musici zich meer verdie-
pen in de achtergronden van zijn composities. Het musicerend echtpaar is ook van 
plan om zich verder door privéstudies in Italië te ontwikkelen. Het muzikale duo 
werkt als echtpaar zeer intensief samen. In 2016 was het duo uitgenodigd om de 
gehele cyclus van tien sonates van Beethoven in Amerika te spelen tijdens het ‘Music 
without Borders’ Festival . Vorig jaar speelden ze integraal de Sonates van Brahms. 
Het duo won de Grand Prix voor het duo-spel, eerste prijs in begeleiding en eerste 
prijs voor vioolsolo tijdens de ‘Musical Fireworks international competition’ in Baden-
Württenberg (Duitsland). Meri Khojayan begon haar viool-studie in Armenië. Ze 
kreeg van de president van het land de prijs ‘beste muzikant van het jaar’ in 2009. Na 
het behalen van haar diploma heeft ze 5 jaar bij Boris Belkin in Maastricht aan het 
conservatorium gestudeerd. Bij hem haalde ze haar tweede Bachelor en haar Master-
diploma’s. Meri heeft vele prijzen en beurzen gewonnen, o.a. de eerste prijs van de Val-
sesia musica competitie te Corsa Roma. Meri was solist in buitenlandse orkesten, zo-
als het Poolse en het Armeense Filharmonisch orkest. Robert Poortinga studeerde bij 
Tamara Poddubnaya van 2006 t/m 2012, eerst in Groningen en daarna aan het Long 
Island Conservatory te New York (USA). Hij heeft zijn tweede Bachelor en Master 
aan het Maastricht’s conservatorium behaald. Robert won de derde prijs tijdens het 
‘Young Classical Virtuoso of Tomorrow Competition’ in 2011. In 2012 speelde hij het 
eerste pianoconcert van Johannes Brahms in New York. Naast hun carrière als con-
certmusici zijn Robert en Meri begonnen met hun viool- en piano-instituut. 
Voor inlichtingen en reserveringen: info@schierstins.nl of tel.0511-472937. 
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UITLIJNEN (VANAF €50,-)
•

NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN
•

BANDEN MONTEREN/DEMONTEREN
•

BALANCEREN
•

ZOMER/WINTER WISSEL
•

OPSLAG VAN ZOMER EN WINTER BANDEN

GRAVINNELOANE 1, 9263 TA GARYP
TEL: 0511-401186  |  MIENTDH@GMAIL.COM

WWW.ROOSTERCARS.NL
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WEKELIJKS AANGEVULD
VOLOP VOORRAAD WINTERBANDEN

GA KOMENDE HERFST EN 

WINTER VEILIG OP WEG!
GA KOMENDE HERFST EN 

WINTER VEILIG OP WEG!

Voor het vegen van de
schoorsteen door gediplomeerde  
schoorsteenveger
Vergeet niet uw kanaal jaarlijks te laten vegen. 
De bladeren vallen weer van de bomen, de 
kachels kunnen weer lekker branden. 

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

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

Tevens uw adres voor reinigen van
mechanische ventilatie en ongedierte. 

U kunt ons bereiken op:
Kantoor: 0511-401027

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

Vaste prijs schoorsteenvegen 
€50,-

DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Op donderdag 13 september was er een inloopbijeenkomst in Feanwâlden. Tijdens deze inloop 

informeerde aannemer Heijmans, samen met ProRail en De Centrale As, de belangstellenden 

over de werkzaamheden aan de spooronderdoorgang bij De Goddeloaze Singel. Deze wordt 

aangelegd zodat fietsers en voetgangers straks veilig het spoor kunnen passeren. De overweg 

in de Goddeloaze Singel wordt opgeheven. 

De planning is als volgt:

Oktober 2018: Grondwerk tbv de bouw van de onderdoorgang

Oktober 2018 -februari 2019: Betonwerk noordzijde

Week 8 2019: Treinvrije periode en inschuiven onderdoorgang

Februari – juli 2019: werkzaamheden aan de toeritten, aanleg fietspaden en asfalteren

Juli 2019: Onderdoorgang wordt in gebruik genomen

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

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

Nieuwe berging met  
nieuwe bestrating maakt 
het plaatje 
compleet

houtbouwdevries.nl

Voor een compleet opgeleverd  
tuinhuis, schuur of berging met  
bestrating kunt u terecht bij één  
van onderstaande bedrijven.
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Creatieve�vrijheid�boeit�kunstenaar�Rink�Douma
Tekst: Johannes van Kammen  |  Fotos: Bettie Zijlstra/Douwe Douma

DE�WESTEREEN�–�‘Schilderen�is�emotie.�Maar�ik�kan�die�emotie�als�ik�bezig�
ben�loslaten.�Ik�ben�volledig�op�de�verf�gericht.�Ik�heb�er�dan�ook�geen�
hinder�van�als�iemand�pal�achter�mij�staat�en�over�mijn�schouder�mee-
kijkt.�De�emoties�zijn�er�soms�heel�duidelijk,�vooral�met�het�portretschil-
deren�van�iemand�die�overleden�is.�

Ik kan dingen opzij zetten, je kunt niet 
alles meenemen,’ verklaart kunstschil-
der Rink Douma, die vooral bekend 
staat om zijn realistisch werk. Land-
schappen, maar ook Bijbelse voorstel-
lingen vormen de hoofdthema’s in het 
werk van de 77-jarige kunstenaar. ‘Een 
landschap zit in mijn hoofd. Ik ga 
nooit op de plek zelf zitten. Ik schil-
der wat ik heb waargenomen, noem 
het maar een fotografisch geheugen. 
Soms maak ik daarbij gebruik van de 
creatieve vrijheid van de kunstenaar,’ 
aldus Douma, die in een grijs verleden 
twee jaar lang een avondcursus (een 
avond per week) volgde, maar verder 
zichzelf ontwikkelde. Toch groten-
deels een autodidact, zoals kenners in 
de kunstwereld dat noemen.

Rink Douma, een bescheiden en rus-
tige man, die graag op de achtergrond 
blijft. Een man die intens geniet van 
het creatieve proces, een kunstenaar 
die zijn werk in een keer op het doek 
zet en er daarna gemakkelijk afscheid 
van kan nemen. Het eindoordeel laat 
hij, bescheiden als hij is, graag aan an-
deren over. ‘Het gaat mij om de bele-
ving, het creëren, de beelden uit mijn 
hoofd met penselen en verf overbren-
gen op het linnen. Als het klaar is, dan 
is het klaar. Punt uit.’ Kenmerkende 
en bevestigende woorden volgen later 
in het gesprek. ‘Ik weet vaak niet waar 
mijn werken blijven. Soms weet ik zelf 
niet of ik het gemaakt heb, als ik er 
een zie. Als ik mijn signatuur “Rink” 
zie, dan moet ik het wel gemaakt heb-
ben.’ 

De ambitie om te schilderen heeft de 
bouwvakker van origine levenslust ge-
geven. Rink Douma werd geboren in 
een arbeidersgezin in Egypte, onder 
Buitenpost. Later verhuisden zijn ou-
ders naar een prachtig wit huisje, dat 
onlangs afgebroken is, onder Wâlters-
wâld. Daar verloor het ouderlijk gezin 
twee kinderen van 2 en 7 jaar. ‘Ik had 
aanleg voor tekenen en schilderen. 
De kunstacademie was absoluut geen 
mogelijkheid, er moest gewerkt wor-
den om geld te verdienen. Jammer, 
maar het was niet anders. 

De financiële mogelijkheden waren er 
niet.’ Rink trad op 1 juli 1963 in het 
huwelijk en vijf dagen later moest hij 
voor een jaar naar het sanatorium in 
Haren. Hij had tbc. De huurwoning 
in Feanwâlden werd geannuleerd. 
‘Och ja, een moeilijke start, maar niets 
vergeleken met wat mijn ouders in 
hun leven hebben moeten doorstaan,’ 
wuift Rink Douma deze moeilijke 
periode en start van het huwelijk weg. 
Zijn echtgenote ondersteunt hem, zo-
als ze haar hele leven naast haar man 
stond.

Op het moment van kleine kinderen 
ontwikkelde Douma zich verder als 
kunstenaar. ‘Hij zat achter bij de ta-
fel met de kinderen te kleuren en te 
tekenen. We woonden toen in Kollu-
merzwaag. 

Mensen die zijn tekeningen zagen 
waren enthousiast en daardoor is hij 
meer naar buiten getreden,’ aldus me-

vrouw Douma. In de loop der jaren 
ontwikkelde Rink Douma zich steeds 
meer, vooral kerken wisten hem te 
strikken voor een prachtig kunstwerk 
in hun kerk, maar ook de horeca, zoals 
cafés, dorpshuizen en zelfs de lokale 
groenteboer. 

‘Ik vond het allemaal mooi, zowel het 
in opdracht schilderen als volledig 
mijn eigen indrukken vastleggen.’ De 
schildersezel, de verf en de kwasten 
vormen vaste waarden in zijn leven. 
‘Ik moest een keer in een prachtig 
buitenhuis het leven van de overleden 
zuster van de eigenaresse vast leggen. 

Zij stond erbij, ik hoorde haar huilen 
en voor mij was het net of verwerkte 
ik haar tranen in de schildering. Emo-
tioneel, op dat moment zeker, maar je 
moet verder op je levenspad.’

Het waren voor Rink Douma vroeger 
vaak lange dagen. ‘Geen probleem. Je 
was jong, je kon het aan en je gezin 
stond achter je. Ontzettend belang-
rijk. Ik heb veel gemaakt, ook portret-
ten, maar dat is heel moeilijk, vooral 
van mensen die overleden zijn en 
die je niet gekend hebt. Om dan het 
persoonlijke op het schilderslinnen te 
krijgen is heel lastig.’ Rink Douma is 
steeds een realistisch kunstenaar ge-
bleven. Toch heeft hij wel geprobeerd 
om uitstapjes te maken, naar bijvoor-
beeld het abstracte werk, maar waar 
het hart niet ligt, krijgt het penseel 
geen vat op het doek. 

De laatste jaren richt hij zich vooral 
meer op aquarellen, iets wat hij zeker 
tot vrijwel in de perfectie onder de 
knie heeft. Ondertussen gaan de spo-
ren van het ouder worden ook niet aan 
Douma voorbij, vooral de ziekte van 
Parkinson blijkt een groot struikelblok 
te worden. 

‘Met wat kunstgreepjes kan het nog, 
maar er komt een tijd dat het over is. 
Moet ik dan gaan zitten kniesoren? 
Nee, natuurlijk niet. Ik mag dankbaar 
zijn dat ik zolang met mijn passie 
bezig kon zijn. Nee, er is geen plaats 
dan voor wrok of opstandigheid. Het 
is gewoon zo,’ woorden die misschien 
nog het beste het karakter van Douma 
illustreren. Dankbaar voor wat hem 
gegeven is en tevreden over zijn leven.

UVZ klaar met strengere privacywet
Het�kan�niemand�zijn�ontgaan.�Sinds�25�mei�geldt�voor�overheden,�
bedrijfsleven�en�verenigingen�de�AVG�(Algemene�Verordening�Gegevens-
bescherming.�Ook�“Uitvaartvereniging�Zwaagwesteinde”�heeft�veel�werk�
verzet�om�aan�de�strengere�privacywetgeving�te�voldoen.

De NAW-gegevens (Naam, Adres, 
Woonplaats) zijn puur voor intern 
gebruik. Het ledenbestand is ge-
schoond en zijn er heel alert op dat 

onze website veilig is, al is dat geen 
garantie dat-ie nooit wordt gehackt. 
Het privacy-statement op onze web-
site hebben we concreet gemaakt, we 

leggen uit waarom en waarvoor we de 
ledengegevens gebruiken. Daarnaast 
moeten we het ledenbestand bijhou-
den, en dat vergt nogal wat tijd omdat 
verhuizingen, een gewijzigde gezins-
samenstelling en geboortes niet altijd 
worden doorgegeven. 

Niet alle verenigingen hebben de zaak 
volledig op orde, maar de bewustwor-

ding is aanzienlijk groter dan zo’n zes 
maanden geleden. Mede door alle 
media-aandacht zijn wij en vele an-
dere verenigingen en instellingen aan 
het nadenken geslagen. Voor onze 
uitvaartvereniging (3200 leden) heeft 
direct gespeelt “wij gaan hiermee aan 
de slag”. Wij vinden dat een goede en 
duidelijk AVG voor onze vereniging 
kan uitgroeien tot een soort keurmerk. 

Want ook onder onze leden zien we 
een steeds grotere bewustwording 
als het gaat om privacy.  Informatie 
over het lid zijn en lid worden van de 
“Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde” 
kunt u vinden op de website www.uit-
vaartverenigingzwaagwesteinde.nl 
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Handelsonderneming 
SCHAAFSMA 

Kooilaan 12  Wouterswoude 
0511 – 42 29 42  

De brug naar al uw  
hout- en bouwmaterialen 

Schaafsma.pdf   1   13-12-17   16:14

Geert Bakker  Skutterswei 14  |  9108 LA Broeksterwoude 
T 06 - 23 26 99 35  |  E info@gbbetonrenovatie.nl

• Betonrenovatie
• Kunststofvloeren
• Coatings
• Kelderafdichting

Ook kunst-

stofvloeren

www.gbbetonrenovatie.nl

Vragen, kijk ook eens op onze nieuwe website!
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M.R.S.�uw�specialist�in�schoorsteenvegen�
en�ongediertebestrijding
OUDWOUDE�-�Schoorsteenveegbedrijf�M.R.S.�(Multi-Reiniging�Service)�in�
Oudwoude,�is�een�bedrijf�met�een�enorme�staat�van�dienst�en�vooral�ook�
ervaring.�Het�bedrijf�dat�nu�bijna�twee�jaar�gevestigd�is�in�Oudwoude,�
dankt�haar�goede�naam�vooral�aan�de�kwaliteit�van�het�werk,�maar�ook�
de�eerlijkheid�en�betrouwbaarheid.�Gedi�Kerkstra�en�Johan�de�Jong�weten�
waarover�ze�praten�en�vooral�ook�waar�ze�mee�bezig�zijn.�De�veiligheid�
van�mensen�kan�in�het�geding�zijn,�daarom�beschikt�Johan�de�Jong�over�
alle�benodigde�certificaten.�

‘Onze schoorsteenvegers zijn ASBP-
gediplomeerd en hebben jarenlange 
ervaring in het vak’. Daarnaast ver-
richt Anouk  de Jong  samen met 
Gedi de kantoorwerkzaamheden, zo-
als een perfecte planning’. Ook Max 
de Jong is een waardevolle kracht met 
veel ervaring.

‘Om de kans zo klein mogelijk te ma-
ken dat er schoorsteenbrand of dicht-
slibbing van uw kanaal ontstaat, is het 
belangrijk dat de rookkanalen structu-
reel geveegd en gecontroleerd worden. 
Indien men vaste brandstoffen stookt 
(bijvoorbeeld hout of kolen), adviseren 
wij om de schoorsteen ieder jaar te la-
ten vegen. Ook verzekering technisch 
is het van belang. Mocht u brand 
krijgen door een verstopt rookkanaal, 
dan gaat de verzekering de schade 
op nalatigheid gooien. Onze klanten 
krijgen van ons jaarlijks een certificaat, 
zodat het bewijs van vakkundig on-
derhoud er is. Bovendien hebben wij 
veel klanten die we jaarlijks bezoeken, 
we attenderen hen erop wanneer het 
weer tijd is. Zij hoeven hiervoor niets 
te doen,’ aldus Gedi Kerkstra. ‘Gas is 
een schone, warme en vochtige lucht 
en daardoor ideaal voor vogels om er 
nesten in te maken. Een vogelnest in 

het kanaal zorgt ervoor dat het kool-
monoxide, welke vrijkomt bij verbran-
ding niet door de schoorsteen naar 
buiten kan. Het koolmonoxide zal dan 
de weg naar de huiskamer kiezen, met 
in het uiterste geval koolmonoxide-
vergiftiging tot gevolg. Verstopte ka-
nalen hebben vaak de vervelende ge-
woonte nare geurtjes te veroorzaken. 
Het is daarom ook in dit geval aan te 
raden de kanalen eens in de paar jaar 
te controleren.’

De noodzaak van het reinigen van uw 
mechanische ventilatie en/of WTW-
unit wordt nog regelmatig vergeten. 
Goed ventileren is essentieel voor een 
gezond huis. In elk huis is vocht en 
vuil aanwezig. Vervuilde en vochtige 
lucht in huis moet worden afgevoerd 
en vervangen door verse buitenlucht. 
Dit is vooral nodig in vochtige ruim-
ten zoals: toiletten, badkamers en 
keukens. Alleen door goed te ventile-
ren kan dit vocht de woning verlaten. 
Met regelmatig onderhoud en het 
schoonmaken van uw ventilatiesys-
teem bent u verzekerd van een goed 
werkende ventilatie en dus ook van 
gezonde en frisse lucht in uw woning. 
De kanalen moeten voor schone lucht 
zorgen, maar zijn vaak zelf een opslag-

plaats voor stof, vuil en vet. De kana-
len worden in de loop van de tijd vies 
en stoffig. Voorkom deze klachten en 
laat op tijd uw mechanische ventilatie 
reinigen.

Reiniging van uw WTW-unit. Her-
kend u een van de klachten: Hoofd-
pijn; Droge ogen; Keelpijn; Droge 
huid; Vermoeidheid; Gebrek aan 
concentratie en een gevoel van duize-
ligheid; of Astma en Allergieën verer-

geren.  Een WTW-unit is een venti-
lator waarbij vervuilde lucht afgevoerd 
wordt en schone lucht aangevoerd 
wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van warmteterugwinning. Laat elke 3 
jaar een eenmalige reiniging uitvoe-
ren. Raadzaam is om elke jaar de ven-
tilatiebox en ventielen te controleren. 
Last van een wespenplaag of an-
der ongedierte zoals ratten, muizen, 
bedwantsen of houtworm? M.R.S. 
Oudwoude beschikt over gediplo-

meerde en gespecialiseerde ongedier-
tebestrijders. Zij zijn snel ter plaatse 
om uw ongedierteprobleem deskun-
dig en effectief op te lossen. 

M.R.S., Foarwei 1A, 9294 KC 
Oudwoude. Tel. 0511-401027. 06-
58908094. E-mail: info@mrs-oud-
woude.nl of m.r.s.oudwoude@out-
look.com

Vlnr.  Johan, Anouk, Max en Gedi (Eigen foto)

Vijf�jaar�Klean�&�sa
Er�was�“gerekend”�op�150,�gehoopt�op�200.�Voor�de�zekerheid�(je�weet�
tenslotte�maar�nooit)�zijn�er�toch�maar,�heel�optimistisch,�250�envelop-
pen,�met�diverse�bonnen,�voor�de�bezoekers�klaargemaakt.�Echter,�het�
liep�anders...�Met�enige�improvisatie�is�niemand�iets�te�kort�gekomen�
maar�er�is�gestopt�met�tellen�bij�400...�Een�onvoorstelbare�boven�ver-
wachting�succesvolle�middag�en�avond�bij�Klean�&�sa�ter�ere�van�het�
vijfjarig�jubileum�op�1�oktober�jl.

Dit jubileum, waarbij een ieder wel-
kom was, is gevierd met het houden 
van 2 modeshows, presentaties,  acties 
en samenwerking met een tiental lo-
kale bedrijven en leveranciers. Ook in 
de winkel van Klean & sa waren zowel 
deze dag als de gehele week vele acties 
om het jubileum te vieren.

Omdat het onmogelijk was dit alle-
maal plaats te laten vinden in de win-
kel is de hulp ingeschakeld van ’t West 
waar d.m.v.. een grote partytent ver-
binding gemaakt kon worden met de 
prachtige nieuwe feestzaal welke sinds 
kort in gebruik is genomen. 
Met een verscheidenheid aan keus 
in dames-, heren- en babycollectie, 
waarbij ook een grote rol is weggelegd 
voor de dames met een maatje mooier, 
en een kleine collectie schoenen, ca-
deauartikelen en sieraden is het bijna 
onmogelijk om met lege handen thuis 
te komen.

Tijdens de modeshow werd er veel 
getoond van de nieuwe merken &Co, 
Red Button en het Plus Size merk 

Dex. Naast deze nieuwe merken vind 
u o.a. ook de gerenommeerde merken 
als Yest, Enjoy, New Star en voor de 
Plus Size dames Junarose en Zizzi bij 
Klean & sa.

Als verrassing was er voor de aanwezi-
gen ’s avonds een optreden van Gaatze 
Bosma. En na 21.00 is er nog even 
doorgevierd met familie, vrienden en 
iedereen die een bijdrage aan deze 
fantastische dag heeft geleverd. Kort-
om, een dag met een gouden randje.
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Uw bank dichtbij.

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

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren
Word ook klant
en ontvang een

cadeaubon van € 25,- 
van Rinse's Resto

Vis & Snacks*

KEUKENS OP MAAT

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

De koffie staat klaar!

Zeer scherpe netto prijzen.

Maatwerk, uw wensen worden waargemaakt.

Keukens in alle RAL en Sikkens kleuren mogelijk.

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

Geen aanbetaling.

€ 4.999,-

€ 11.950,-
€ 8.750,-

€ 12.950,-

€ 6.950,-

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

CITROËN DS5 2.0 HYBRID4 
SPORT CHIC

BJ 2013 | 131.000 KM

SKODA YETI 1.6 TDI 
GREENLINE AMBITION

BJ 2012 | 108.000 KM

VW POLO 1.2 TDI BLUEMOTION 
COMFORTLINE

BJ 2010 | 213.000 KM

OPEL CORSA 1.4I-16V
BJ 2011 | 142.000 KM

VW GOLF 1.4 TSI TRENDLINE
AUTOMAAT

BJ 2009 | 154.000 KM

VW TOURAN 1.6 TDI
BJ 2011 | 71.000 KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€ 13.500,-



OKTOBER 2018 |  de�Westereender |  25

Vrije�Herv.�Evang.�De�Westereen�heeft�
nieuwe�kerkzaal
Al 36 jaar worden er in De Westereen doordeweekse kerkdiensten belegd. Nu 
de gereformeerde Rotondekerk verkocht is, is de “Vrije Hervormde Evan-
gelisatie” per 20 September 2018 verhuisd naar een ander kerkgebouw, de 
voormalig hervormde Toerkerk (Toerstrjitte 1). Wij willen hiermee de ver-
huizing naar een andere kerkzaal bekend maken en deze diensten opnieuw 
onder uw aandacht brengen en aanbevelen. Het doel van de evangelisatie is 
dat ook doordeweeks de Schriftuurlijke bevindelijke prediking gehoord kan 
worden. In deze diensten wordt geprobeerd om de wet en het evangelie te 
verkondigen. De wet is nodig om ons te laten zien dat we zondig zijn, en het 
evangelie wijst ons aan hoe we door het bloed van Jezus Christus van onze 
zonden verlost kunnen worden. Hoe krijgen wij vrede met God? Op die vraag 
moeten we antwoord zien te krijgen in ons leven. Dit antwoord is te vinden 
in de bijbel en wat geloof en bekering inhoudt. Zou u die boodschap ook 
willen horen? U bent van harte welkom op D.V. donderdag 11oktober om 
19.30 uur in de PKN kerk aan de Toerstrjitte 1 in De Westereen.  Verdere 
diensten worden in de week krant Actief onder Kerkdiensten vermeld/in het 
Reformatorisch Dagblad of via www. kerktijden.nl.

EMKO�meubelmakerij,�passie�voor�het�ambacht

EE�–�Aan�de�Uniastrjitte�34�in�Ee�heeft�Emko�Vis�sinds�2014�zijn�prachtige�
meubelmakerij�onder�zijn�eigen�voornaam�EMKO.�Een�meubelmaker�met�
meer�dan�dertig�jaar�ervaring.�Emko�Vis:�‘Ik�heb�een�passie�voor�massief�
hout�en�het�ambacht�van�meubelmaker.�Houteerlijke,�handgemaakte�
meubelen�en�keukens�op�maat�maken�en�daarnaast�meubels�renoveren�
en�restaureren,�is�mijn�lust�en�mijn�leven.�Daar�sta�ik�voor�de�volle�hon-
derd�procent�achter.’�

Emko Vis, die dus onder zijn eigen 
merknaam met zelf gemaakte meu-
bels bezig is, ziet gelukkig dat er sinds 
het aflopen van de crisis steeds meer 
aandacht komt voor het echte meu-
belambacht. ‘Daar ben ik inderdaad 
bijzonder mee ingenomen. De meu-
belmaker maakt niet alleen zijn eigen 
werk, wat hem ook onderscheidt in 
de meubelindustrie, maar staat ook 
bekend om zijn kwaliteit. Meubels 
maken is een echt handwerk, wat ui-
teraard het een en ander vraagt, maar 
wat nog meer teruggeeft. Kwalitatief 

vakwerk in huis is onderscheidend en 
bovendien duurzaam. Een prachtig 
aspect daarbij is het ontwerpen en op 
maat maken van de meubels. 

Tevreden klanten, het klinkt als een 
cliché, maar dat is toch altijd mijn 
streven.’ Als iemand dat kan weten, 
dan is dat zeker Emko Vis, die al meer 
dan dertig jaar in het ambacht zit. Ja-
renlang maakte hij deel uit van een 
groep meubelmakers, die gezamenlijk 
optrokken in Oosternijkerk. Uitein-
delijk ging ieder zijn eigen weg, maar 

nog steeds kan men onderling een be-
roep doen op elkanders capaciteiten, 
ervaring en vakwerk. De maatwerk 
meubels worden door meubelmake-
rij EMKO met passie voor het hout 
en het ambacht gemaakt. ‘Persoonlijk 
werk ik, waar mogelijk, het liefst met 
massief hout. Daarnaast maak ik ook 
veel meubels van plaatmateriaal, zoals 
MDF met kunststoflaag of verflaag, 
of met een echt houtfineer, waardoor 
het natuurproduct hout zoveel moge-
lijk wordt gespaard. Eén van de facet-
ten van ons werk vormen de keukens, 
die wij op verzoek van onze klanten 
en uiteraard in samenspraak met hen, 
ontwerpen en compleet plaatsen. Het 
geheel klopt dan tot in het detail, we 
krijgen vaak klanten die, vooral door 
de afmetingen, niet direct terecht 
kunnen bij de keukenbedrijven.’

Emko Vis straalt nog steeds als het 
over hout gaat. ‘Massief hout leeft, het 
gevoel dat ik daarbij heb is eigenlijk 
onbeschrijfelijk. Het maakt me ge-
lukkig. In hout zit steeds een verhaal, 
vooral als je de achtergrond weet. 

Vanaf het kappen van de boom tot 
het moment van verwerken zit bijna 
vier jaar. Dat zegt op zich al heel veel,’ 
aldus Vis, die daarnaast ook onder 
andere stoelen, tafels, banken, kas-
ten op maat ontwerpt, maakt en ook 
plaatst. ‘Binnen ons bedrijf kunnen 
wij ook helpen met het repareren en 
restaureren van reeds bestaande meu-
bels. Het opnieuw in de lak zetten van 
bijvoorbeeld een tafel behoort ook tot 
de mogelijkheden. Het meubel krijgt 
een nieuw leven! Ook werk ik nauw 
samen met een aantal ondernemers 

uit de regio, die gespecialiseerd zijn op 
het gebied van natuursteen- en me-
taalbewerking.’

Prachtig en inmiddels al vermaard 
zijn de ‘Waddenmeubels’. ‘Het gaat 
hier om de meubels die ik maak van 
hout dat gehaald wordt uit het Wad-
dengebied, nieuw of gebruikt. De 
meubels worden vervaardigd in ons 
eigen bedrijf,’ besluit Vis zijn verhaal. 
Het verhaal van een vakman met een 
fraaie en overzichtelijke werkplaats.

Meubelmakerij EMKO, 
Uniastrjitte 34 C, 9131 KH Ee. 
Tel.: 06 40131020. 
E-mail: info@meubelmakerijemko.nl

Foto’s: Bettie Zijlstra.

Najaarsconcert�
Westersweach
Het is alweer bijna zover, op 10 no-
vember zal brassband Westersweach 
(voormalig Juliana & Harmonia) u 
welkom heten op het jaarlijkse na-
jaarsconcert. Let me tell you a story... 
zo luidt de titel. We zullen u meene-
men in het verhaal van een soldaat. 

U bent welkom in de Gereformeerde 
kerk te Kollumerzwaag om 19.30u. 

Daar zullen ook ons jeugdkorps, o.l.v. 
Reimer Jan Rondaan en de jeugdbrass-
band cultuurcentrum de Wâldsang o.l.v. 
Johan Postma u verrassen met mooie 
muziek. En last but not least zullen de 
artiesten van Musicarosa u betoveren 
met zang en pianospel. 

Dus komt allen en laat u verrassen!

Burgemeester�opent�vernieuwd�
pand�uitzendbureau�Abiant

FEANWÂLDEN – Vorige maand 
(19 september) werd onder toeziend 
oog van veel belangstellenden het ver-
nieuwde pand van uitzendorganisatie 
Abiant in Feanwâlden door burge-
meester Agricola van de gemeente 
Dantumadiel heropend. 

Grote uitzendbureaus zijn de laatste 
jaren bezig om het aantal vestigingen 
fors terug te brengen. Uitzendorganisa-
tie Abiant is daarop een uitzondering. 
Abiant is een van de snelst groeiende 
uitzendorganisaties van Noord-Ne-
derland en opende ruim 3 jaar geleden 
een nieuwe vestiging in Veenwouden. 
Door de vele enthousiaste uitzend-
medewerkers en opdrachtgevers die 
Abiant in Veenwouden wisten te vin-
den werd het kantoor al snel te klein. 

Onlangs werd het Abiant kantoor aan 
de Haadstrjitte in het centrum van Fe-
anwâlden dan ook compleet vernieuwd 
en behoorlijk uitgebreid. 
  
Abiant heeft in de afgelopen jaren 
in de regio Veenwouden ruim 100 
mensen bemiddeld naar vast werk. 
Burgemeester Agricola gaf tijdens zijn 
speech dan ook aan erg blij te zijn met 
een Abiant vestiging in zijn gemeente. 
‘’Abiant heeft laten zien wie ze zijn 
en wat ze kunnen betekenen voor het 
bedrijfsleven en werknemers in deze 
regio. En vooral de mensen op kan-
toor zijn daarbij een belangrijke suc-
cesfactor. Bij Abiant werken positief 
ingestelde mensen met humor en een 
gulle lach, kortom leuke mensen die 
deskundig zijn en een volwaardige ge-

sprekspartner voor de opdrachtgevers’’. 
Vestigingsleider Gerhard Noordhof is 
erg tevreden met de verbouwing van 
het kantoor in Feanwâlden. ‘’Als je 
binnenkomt dan valt meteen de open 
en gemoedelijke sfeer van het kantoor 
op. We willen dat werkzoekenden uit 
de omgeving zich dan ook direct wel-
kom voelen als we ze helpen bij het 
zoeken van een nieuwe baan’’, aldus 
Noordhof. 

Abiant heeft op dit moment elf ves-
tigingen in Groningen, Drenthe en 
Friesland. Naast de vestiging in Fean-
wâlden heeft Abiant in Friesland ook 
nog een vestiging in Joure en Surhuis-
terveen. 
De opening door burgemeester Agricola 
(eigen foto)  

Intocht�Sinterklaas:�
zaterdag 17 november 13.30 uur 
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Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

Galia, Cantaloupe
of Jimbee meloen

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK2.-4.184.184. -5.785.785.

kinderwoud.nl

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

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!

PoedercoatenStralen Verzinken Industriële 
spuiterij

Truck- en 
bedrijfswagen spuiterij

www.wisdokkum.nl

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

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

www.zaaltien.nl       
tel. 0511 - 44 76 95    info@zaaltien.nl 

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

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. 

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

Galia, Cantaloupe
of Jimbee meloen

2 STUKS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK2.-4.184.184. -5.785.785.



OKTOBER 2018 |  de�Westereender |  27

ZATERDAG�13�OKTOBER
FEANWÂLDEN – Concert Robert 
Poortinga en Meri Khojayan, (vleu-
gel en viool). Aanvang 20.00 uur. De 
Schierstins, Haadstrjitte 1. info@schier-
stins.nl; www.schierstins.nl
HARKEMA – Excursie door het land-
schap met IVN ‘De Wâlden’. Open-
luchtmuseum/Themapark De Spitkeet, 
De Dunen 3. 0512-840431, info@des-
pitkeet.nl, www.facebook.com/spitkeet. 
DAMWÂLD - Zangavond m.m.v. het 
Chr. Zoutkamper Mannenkoor en het 
Sionskoor in de Chr. Geref. Sionskerk, 
Haadwei 127. Aanvang19.30 uur.
DAMWÂLD – Open dag de Kruisweg 
van 15.00 tot 20.00 uur. Check www.
dekruisweg.nl.  
DINSDAG�16�OKTOBER
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd. 
Twijzel e.o. Dhr. Van Dijk verteld over 
de trauma helikopter. Dorpshuis “de Bi-
ning”. Informatie: G Buikema-Dalstra, 
0511-541952.
WOENSDAG�17�OKTOBER�t/m�
ZATERDAG�20�OKTOBER
DAMWÂLD - Najaarskermis op het 
parkeerterrein aan de Badhûswei.
VRIJDAG�19�OKTOBER
DE WESTEREEN – Paarden en Po-
nymarkt in manege It Bytling. Aanvang 
16.00 uur.
ZATERDAG�20�OKTOBER
DAMWÂLD - Def Americans “Johnny 
Cash tribute” in de Kruisweg. Voorverk. 
15,00    Zaal 17,50. Aanvang 20.30 uur.
DE WESTEREEN - Dag van de Oude-
ren in Dantumadiel. Organisatie: Woon-
zorgcentrum Brugchelencamp en Talma 
Hoeve, beide onderdeel van Elkander. 
Opgave: t/m 12 oktober. 0511-448181 
op werkdagen van 08.30-17.00 uur. En-
tree het hele programma is € 15,00 p.p.; 
middagprogramma € 7,50 p.p.
DE WESTEREEN - Stichting Speel-
tuin de Hege Seis. Start 16.30 -19.30 
uur. € 2,00 p.p., incl. snack, lekkers, drin-
ken, en mag je leuke activiteiten. 
VRIJDAG�26�OKTOBER
DAMWÂLD - Bingo in de Kruisweg. 
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 uur.
ZATERDAG�27�OKTOBER
DAMWÂLD - Ben en Carmen Stene-

ker in Kruisweg. Entree 10 euro.
DE TRIEMEN - Tonielselskip Noflik 
Tegearre spilet Wat in skrik! fan Henk 
Sloots, yn doarpshûs de Bazuin. Oan-
fang 20:00 oere. 
BUITENPOST - Urker mannenkoor 
Onger Oens in de Kruiskerk, (gerefor-
meerde kerk) aan de Voorstraat. Aan-
vang19.30 uur en de toegang is vrij. 
VRIJDAG�2�NOVEMBER
DE WESTEREEN - Tonielselskip 
Noflik Tegearre spilet Wat in skrik! 
fan Henk Sloots, yn partycentrum Old 
Dutch. Oanfang 20:00 oere.
ZATERDAG�3�NOVEMBER
KOLLUMERZWAAG - Tonielselskip 
Noflik Tegearre spilet Wat in skrik! fan 
Henk Sloots, yn doarpshûs De Trije 
Doarpen. Oanfang 20:00 oere. 
ZATERDAG�10�NOVEMBER
DAMWÂLD - Hymphamp – Frysk 
humor Kabaret in de Kruswei. Voor-
verk. 10,00 euro. Zaal open: 20.00 uur. 
Aanvang 20.15 uur. 
MAANDAG�23�t/m�VRIJDAG�
26�OKTOBER
HARKEMA –Museumkidsweek/ 
Herfstactiviteit. Openluchtmuseum/ 
Themapark De Spitkeet, De Dunen 3. 
0512-840431, info@despitkeet.nl, www.
facebook.com/spitkeet. 
DINSDAG�23�OKTOBER
FEANWÂLDEN – Kindervoorstelling 
Sprookjesland.4-10 jaar en (groot)ou-
ders. Theaterbureau Ithaka/Baukje Fen-
nema. Aanvang 14.00 uur. De Schiers-
tins. Haadstrjitte 1, info@schierstins.nl; 
www.schierstins.nl
WOENSDAG�24�OKTOBER
FEANWÂLDEN - Vrouwen van Nu, 
De Mienskip 19:45 uur, Wytze van der 
Molen over fietstocht Rinsumageast-
Peking.
VRIJDAG�26�OKTOBER
DAMWÂLD - Bingo in de Kruisweg. 
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 20.00 
uur.
ZATERDAG�27�OKTOBER
DAMWÂLD - Ben en Carmen Stene-
ker in Kruisweg. Entree 10 euro.
HARKEMA – Stamppot fiets- en 
wandeltochten. Openluchtmuseum/ 
Themapark De Spitkeet, De Dunen 3. 
0512-840431, info@despitkeet.nl, www.

facebook.com/spitkeet. 
BUITENPOST – Halloween. Spook-
tocht en verhalenavond. Spooktocht 
voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en ver-
halen voor jong & oud. Vanaf 19.00 uur. 
Gratis toegang. | Laatste openingsdag. 
Botanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b.
DAMWÂLD – Dollersdei. Open-
luchtmuseum De Sûkerei. 13.00-17.00 
uur. Trekwei 8a. 0511-420936 E-mail: 
info@
DAMWÂLD - Zingend naar de Zondag 
met de Verenigde Veluwse Koren in de 
Gereformeerde Kerk aan de Foarwei 48. 
Aanvang: 9.30 uur. Toegang gratis. 
FEANWÂLDEN – Nacht van de Nacht, 
(vaar)tocht met verhalen in het duister.  
Vanaf 19.30 uur.  De Schierstins. Haad-
strjitte 1, info@schierstins.nl; www.
schierstins.nl
ZATERDAG�3�NOVEMBER
DE WESTEREEN – Ophalen oud 
papier t.b.v. Protestantse Gemeente De 
Westereen. Vanaf 08.00 uur. Graag ge-
bundeld.
WOENSDAG�7�NOVEMBER
FEANWÂLDEN Vrouwen van Nu, 
De Mienskip 09:30 uur, Thema-och-
tend familieonderzoek door Antonia 
Veldhuis.
DONDERDAG�8�NOVEMBER
DE WESTEREEN – Vogelshow De 
Fûgelfreonen vogelshow in ZAAL 
TIEN. 20.00 tot 21:30 uur. Toegang 
gratis.
VRIJDAG�9�NOVEMBER
DE WESTEREEN – Vogelshow De 
Fûgelfreonen vogelshow in ZAAL 
TIEN. 10.30 tot 21:00 uur. Toegang 
gratis.
ZATERDAG�10�NOVEMBER
DAMWÂLD - Hymphamp – Frysk 
humor Kabaret in de Kruswei. Voor-
verk. 10,00 euro.  Zaal open: 20.00 uur. 
Aanvang 20.15 uur. 
DE WESTEREEN – Vogelshow De 
Fûgelfreonen vogelshow in ZAAL 
TIEN. 10.30 tot 15.00 uur. Toegang 
gratis.
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 gra-
tis kopje koffie. Kom gerust eens langs, 
UVV Veenwouden.
IEDERE�DONDERDAG
DE WESTEREEN  - Week vlooi-
enmarkt, markthal ’t Spoor van 10.00-
17.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE�VRIJDAG�
DE WESTEREEN – Koffie café De 
Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur. Mûne-
wei 17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dinsdag 
van de maand van 10.00-12.00 brei- en 
haakcafé in de Foyer van de Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkcafé in 
de Doopsgezinde kerk De Westereen, 
op de laatste donderdagmiddag van de 
maand van14.00-16.00 uur. Voorstraat 
44. Info: 06-22052806

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST – t/m 27 oktober. 
Botanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b, 9285 Buitenpost. Entree: 
volw. € 6,50; kinderen t/m 4 jaar gratis; 
kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,00; 65+ € 
5,25. Museumkaart: gratis. 
BUITENPOST - Expositie beeldend 
kunstenaars Jacomijn Steen en Erna 
Kroezen. Thema “Van Nature”. Van 2 
oktober t/m 28 december. De tentoon-
stelling is te zien in de centrale hal van 
het gemeentehuis in Buitenpost, Stati-
onsstraat 18. Openingstijden maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 13.00-
16.30 uur. 
BURGUM - De schepping als pure 
kunst door kunstenaar Jan Kooistra t/m 
28 oktober. Vaste exposities: Bulthuis en 
Minsken. Observeum museum en ster-
renwacht, 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 - Openluchtmuseum 
De Sûkerei. T/m 31 oktober. Dinsdag 
t/m zondag 13.00-17.00 uur. Entree 
€ 5,00; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; 
kinderen t/m 5 jaar gratis. Trekwei 8a. 
0511-420936 E-mail: info@desukerei.
nl  www.desukerei.nl 
DAMWÂLD - t/m december. Galerie 
Jan Reinder Adema. Diverse exposities 
van bekende nationale en Friese kun-
stenaars. Haadwei 43. 0511 – 424696. 
www.janreinderadema.nl info@janrein-
deradema.nl
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra 
open op afspraak of op avontuur. Eigen 
werk. 0511-421251 Haadwei 25. 
FEANWÂLDEN – Jubileumexpositie 
Holt. 20 jaar Vereniging van Noordelij-
ke Hoogdrukkers. Hout- en linosneden 
t/m zondag 4 november. Gehele jaar: 
‘het laatste Friese torenkasteel’. Ope-
ningstijden: dinsdag t/m zondag 13.30-
17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei 
griffel en laai’ (‘Met griffel en lei’). 
Openluchtmuseum/Themapark De 
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Har-
kema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 31 
oktober. Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-
17.00; zondag 13.00-17.00.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-
Kollum. Voorstraat 55. Expositie Lou-
ise de Winter, Papergirls en figuratieve 
schilderijen en Max de Winter sugges-
tief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. 
Alleen open op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open  za-
terdag en zondag 13.00-17.00 uur. En-
tree € 3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dage-
lijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swartewei-
sein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvij-
versburg.

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

AGENDAOKT- 
OBER

Tonielselskip “Noflik Tegearre”
Tonielselskip “Noflik Tegearre” spilet 
Wat in skrik! fan Henk Sloots. Dit is in 
klucht yn twa bedriuwen en soarget foar 
hiel wat argewaasje. Yn it koart efkes 
wer it om giet: Berend-Benny foar fre-
onen-Faber is al hast fiifentweintich jier 
troud mei Sippy. Mar ek oare froulju ha 
altyd al op syn belangstelling rekkenje 
kinnen. Ut in eadere ferhâlding hat er in 
dochter, Maaike, dêr’t er neat fan ôf wit. 
Dy is no nei har heit op syk gien, mei 

help fan it tv-programma Spoorloos. Se 
ha, sûnder dat Berend der erch yn hat, 
regele dat Maaike in keamer hiert by 
Sippy, dy’t by harren oan hûs in Bêd en 
Brochje hat. As Berend in brief kriget 
fan Spoorloos, dêr’t ynstiet dat in frou 
him nei al dy jierren moetsje wol, brekt 
de panyk ut, want Sippy mei dêr ût noch 
yn neat fan witte. Mei help fan Sjoerd 
syn freon en kollega besiket er te rêden 
wat der te rêden falt. Hy wurket him 

lykwols hieltyd fierder yn de nêsten. 
Sil er him der noch ut rêde? Dat spant 
derom. Wês mar bliid dat jim net yn 
syn skuon stean. 
Wy spylje foar jim: 27-10-2018 yn 
doarpshûs de Bazuin, Triemen oa-
nfang 20:00 oere. 2-11-2018 Party-
centrum Old Dutch, De Westreen 
oanfang 20:00 oere. 3-11-2018 Kol-
lumersweach Doarpshûs De Trije 
Doarpen, oanfang 20:00 oere. Dus 
foar in noflik jûntsje laitsjen nei Nof-
lik Tegearre.

Eénjarig�jubileum�de�Buurtkamer�
de�Westereen
‘Een plek waar ik gezellig onder de 
mensen ben en mag doen wat ik wil, 
niets moet’ zegt een bezoeker. De 
Buurtkamer is al 1 jaar de plek in 
de Westereen waar je elkaar iedere 
dinsdag kunt ontmoeten onder het 
genot van koffie of thee. ‘Door mijn 
vrijwilligerswerk bij de Buurtkamer 
ben ik ook weer onder de mensen en 
het is leuk om deel uit te maken van 
een team’ zegt een vrijwilliger. Iedere 
dinsdag kun je vrij in- en uitlopen 

tussen 9.30 en 12.00. Wie zin heeft 
kan voor een kleine eigen bijdrage 
om 12.00 blijven lunchen.Op don-
derdag 16 oktober maken we er een 
extra feestje van om het 1 jarig jubi-
leum te vieren. Er is koffie/thee met 
gebak, creatieve activiteiten, diamond 
painting en spelletjes voor wie dat 
wil. Het belooft wederom een gezel-
lig ochtend te worden. Dit feest is niet 

compleet zonder jou. Mensen uit de 
buurt, andere dorpen uit de omgeving, 
medewerkers van (maatschappelijke) 
organisaties en/of gemeentes. Kortom 
iedereen is welkom om (nader) kennis 
te maken met de Buurtkamer. 

Graag tot ziens op dinsdag 16 oktober 
tijdens het éénjarig jubileum van de 
De Buurtkamer in de Westereen. 

Eigen foto

“Dag van de Ouderen” in Dantumadiel
Begin oktober is het officieel “Dag van de Ouderen”. Woonzorgcentrum Brugche-
lencamp en Talma Hoeve, beide onderdeel van Elkander staan in De Westereen hier 
gezamenlijk bij stil. Zaterdag 20 oktober bent u vanaf 12.00 uur van harte welkom 
in Woonzorgcentrum Brugchelencamp om met elkaar van een Duitse maaltijd te 
genieten. Heeft u zich alleen opgegeven voor het middagprogramma, dan bent u om 
14.30 uur welkom. Bohmische Blaaskapel “Die Dorpfplatz Musikanten” uit Vledder 
verzorgen deze muzikale middag en met elkaar hopen we op een gezellig samen-
zijn. Naast koffie/thee met iets lekkers erbij, wordt er ook een speciaal drankje en 
hapjes geserveerd. Ook kunt u leuke prijzen winnen tijdens de verloting. Wilt u aan 
het gehele programma deelnemen of aan alleen het middagprogramma, dan is het 
belangrijk om u aan te melden. Dit kunt u tot en met vrijdag 12 oktober doen via 
0511-448181 op werkdagen van 08.30-17.00 uur. Dit is het telefoonnummer van 
Brugchelencamp, Brugchelencamp 1, in De Westereen. De entreeprijs voor het hele 
programma is € 15,00 p.p. voor het middagprogramma € 7,50 p.p. en kan op de dag 
zelf betaald worden.
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Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Geldig in de maand oktober 2018

Slagerij Dantuma 85 jaar!

Aan het eind van ons jubileum-
jaar een knallende afsluiter
 
Gevulde tas met daarin 
500 gram Half om half gehakt; 500 gram 
maaltijd naar keuze; 1 Rookworst; 250 gram 
dobbelsteen spekjes; 4 droge worsten

Nu voor 15,95

Slagerij Dantuma 85 jaar!

Aan het eind van ons jubileum-Aan het eind van ons jubileum-
jaar een knallende afsluiterjaar een knallende afsluiter

500 gram Half om half gehakt; 500 gram 

dobbelsteen spekjes; 4 droge worsten

Slagerij Dantuma 85 jaar!

 DAMWÂLD,  HAADWEI 57  TEL. 0511 421781  VRIJDAG KOOPAVOND  WWW.KOOISTRA.NL

699.. 139..999..

Kast Atlas 
90b x 36d x 200h cm

3-zits bank 
205 cm breed 
Ook leverbaar als hoekbank  
Stof & Leer. Van € 1199,- NU

Diverse sets 
bijzettafels 
(uit voorraad leverbaar)
Nu vanaf

STIJLVOL DE 
HERFST IN

3300m2 
betaalbaar 
woonplezier !

Voor al de
werkzaamheden 
in en om uw huis
* Nieuwbouw * Verbouw  
* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

Nijewei 15 2  TL Veenwouden
06 - 4 27 84 info@korelzinga.nl

Haadstrjitte 14
9269 SZ Feanwalden
tel: 0511-472161

Voorstraat 1
9151 HD Holwerd
tel: 0519-561291

Oudbuurt 19
9145 SE Ternaard
tel: 0519-571489

technisch installatiebedrijf

Voor vakmanschap 
en service...

www.branderinstallaties.nl

advertentie A6 liggend.indd   1 27-1-2015   20:16:12
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Het�leven�van�alledag
Graag wil ik je iets vertellen over een 
cursus die ik wil organiseren. Deze 
cursus gaat nl over het leven van alle-
dag. Iedereen maakt elke dag van alles 
mee, je hebt het druk met je werk, en 
thuis in de opvoeding van de kinde-
ren. En in je vrije tijd doe je nog aan 
sport om gezond en fit te blijven. En 
dan kom ik ook nog eens met een uit-
nodiging voor een cursus.

Wat is dat voor cursus, hoor ik je den-
ken? Nou, dat zal ik je vertellen. Het 
gaat nl over al deze bovenstaande din-
gen. Want al deze dingen horen bij 
het leven. Maar weet je wat er nog bij 
komt? We kunnen eens bij elkaar gaan 
zitten om naar elkaar te luisteren over 
de dingen die soms best moeilijk zijn, 
nl goede keuzes maken in het leven. 

Hoe maak je goede keuzes? Hoe krijg 
je rust in je hart? 

Hoe en waar vind je dat? Door met 
elkaar in de bijbel te lezen en te ho-
ren hoe actueel dat belangrijke Boek 
nog steeds is! En onder leiding van ds. 
Koppe en z’n vrouw Jenny kunnen we 
dan ook horen hoe zij hun leven lei-
den. En dat is heel interessant!

Dus samen naar elkaar luisteren en 
van elkaar te leren is de opzet van 
deze geloofscursus. Het maakt niet uit 
bij welke kerk je bent of dat je hele-
maal niet meer in de kerk komt. Ben 
je jong of oud, het maakt niet uit. Ik 
hoop van harte dat je je aangesproken 
voelt door bovenstaande tekst. Geef je 
dan op en stuur dit bericht door naar 

vrienden of kennissen. We gaan in 
het najaar starten op 25 oktober en 
de volgende data zijn: 1 november, 8 
november, 15 november, 22 novem-
ber en 29 november. 

De avonden starten om 20.00 uur 
en eindigen om 21.30 uur. De kos-
ten zijn € 3,- per persoon per avond. 
Koffie en thee zijn gratis! Het is in 
de Kazerne, aan de Mûnewei 17 
in De Westereen. Je kunt je opge-
ven of meer informatie vragen bij 
Henk Jagersma, 0511-447455 of 
06-54326689 (tel., app of sms) of 
henkenbaukje@hetnet.nl 

Graag tot ziens! Met vriendelijke 
groet Henk Jagersma

Zingend�naar�de�Zondag�met�de�Verenigde�Veluwse�Koren
Zaterdagavond�27�oktober�organiseren�wij�de�3e�Zingend�naar�de�Zondag�
in�de�Gereformeerde�Kerk�aan�de�Foarwei�48�in�Damwâld.�Na�twee�
geweldige�avonden�met�een�Mannenkoor�hebben�we�deze�keer�gekozen�
voor�een�Gemengd�Koor�namelijk�de�Verenigde�Veluwse�Koren�onder�
leiding�van�Leander�van�der�Steen.�En�wie�kent�ze�niet,�de�Verenigde�
Veluwse�Koren,�opgericht�in�1965.

Ruim 125 mannen en vrouwen in 
prachtige traditionele Veluwse kle-
derdracht treden voor u op en bren-
gen met veel passie het eenvoudige 
geestelijke lied. Hierbij wordt gezocht 
naar bewerkingen die de tekst extra 
onderstrepen en muzikaal gezien veel 

kwaliteit hebben. Ze genieten al vele 
jaren landelijke bekendheid door vele 
concerten, radio- en tv-uitzendingen 
en het maken van talrijke Lp’s en 
Cd’s. Daarnaast maken ze ook veel 
concertreizen naar het buitenland. De 
Verenigde Veluwse koren zijn een sa-

menvoeging van 4 regionale koren van 
de Veluwe, namelijk: De Chr. Gem. 
Zangver. “Crescendo” uit Hulshorst, 
de Chr. Gem. Zangver. “Euödia” uit 
Hierden, het Hervormd Kerkkoor 
uit Ermelo en de Gem. Zangver. ‘’De 
Lofstem” uit Putten.

Vaste organist bij de optredens van 
de Verenigde Veluwse Koren is Bert 
Elbertsen. Zowel dirigent als organist 
zijn bekenden in de muziekwereld en 
hebben hun sporen verdiend in bin-
nen- en buitenland.

Naast optredens van de VVK (zoals de 
koren kortweg worden genoemd) is er 
natuurlijk weer veel samenzang van 
bekende liederen o.a. uit Johannes de 
Heer. De presentatie is in handen van 
Ds. Gaele Postma uit Wouterswoude, 
Emeritus predikant van de Hervorm-
de Gemeentes van Dantumawoude 
en Gerkesklooster-Stroobos. De aan-
vang is om 19.30 uur en de toegang 
van deze bijzondere avond is gratis. 
Wel is er een collecte voor de kosten. 
Wij hopen u weer te ontmoeten, in 
opnieuw een volle kerk. 

Verenigde Veluwse koren (Eigen foto)

Duo expositie in gemeente-
huis Buitenpost
Van�2�oktober�t/m�28�december�exposeren�beeldend�kunstenaars�Jaco-
mijn�Steen�en�Erna�Kroezen�in�het�gemeentehuis�in�Buitenpost.�Met�hun�
thema�“Van�Nature”�sluiten�aan�bij�de�aandacht�voor�biodiversiteit,�maar�
dan�net�even�anders.

Dit jaar is er in het kader van LF2018 
in Buitenpost en omgeving veel aan-
dacht voor bijen en de natuur met haar 
biodiversiteit. Jacomijn Steen en Erna 
Kroezen exposeren met werk waarin 
hun blik op de natuur in brede zin tot 
uiting wordt gebracht. Beide kunste-
naars zijn geschoold aan de Klassieke 
Academie te Groningen. Kroezen in 
de teken- en schilderkunst, Steen in 
de beeldhouwkunst. Kroezen schil-
dert onder andere de natuur zoals 
je die terloops kunt zien tijdens een 
wandeling. Ze werkt ook graag met 
(natuurlijk) materiaal.   Zo zijn er li-
tho’s, houtsneden en schilderijen op 
jute te zien. Steen heeft het begrip ‘van 

nature’ uitgebreid tot de ‘menselijke 
natuur’. Ook zij werkt met verschil-
lende soorten materiaal (brons, glas 
en keramiek). Jacomijn Steen woont 
in Buitenpost en is bekend door haar 
deelname aan ‘Kunst in de Kerk’ en de 
Kunstroute ‘Rondje Kunstzinnig’. De 
tentoonstelling is te zien in de centrale 
hal van het gemeentehuis in Buiten-
post, Stationsstraat 18. Openingstij-
den maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 
uur en 13.00-16.30 uur. Exposities in 
het gemeentehuis van Achtkarspelen 
worden georganiseerd door de Stich-
ting Keunstkrite Twizel. Meer infor-
matie via www.keunstkrite.nl

De Westereender 
verschijnt in 2018 op de 
volgende data:
14 november
12 december

Intocht�Sinterklaas:�zaterdag 17 november 13.30 uur
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zeker weten
Een mooi woonaanbod van 

het Noorden, met garanties 

op zorgeloos genieten. 

Bij Woonland word je helemaal 

op je wenken bediend.

Meer dan honderd opbergmeubelen, 

ruim tweehonderd eettafels, een dikke 

honderd bankstellen en fauteuils. In alle 

stijlen, voor ieder budget. Salontafels, 

karpetten, complete woonprogramma’s. 

Kijk voor inspiratie op de website.

De kwaliteit bij Woonland is hoog, de 

service ongeëvenaard. Je krijgt vijf jaar 

volledige garantie op je zitmeubelen 

tijdens de woonmaand. Dit inclusief de 

all in house vlekkenservice garantie.

Hoe zuinig je ook bent, een ongeluk zit in 

een klein hoekje. Eén keer morsen, weg 

woonplezier. Gelukkig is er de all in house 

vlekkenservice garantie. Die kost normaal 

50,- per zitplaats. Dat is al voordelig, maar 

in oktober is deze service hélemaal gratis. 

Dat laat je niet schieten. 

Ook zorgeloos wonen? Bij inlevering van 

deze bon krijg je vijf jaar gratis garantie 

op de unieke Woonland Vlekkenservice.

Woonland

Bjirkeweg 9 Twijzelerheide 

Atoomweg 6-9 Groningen

www.woonland.eu
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Weerdingerstraat 45-B, 7815 SC Emmen
T. 085 773 41 71   E. info@vdscrossmedia.nl www.vdscrossmedia.nl

OFFLINE

 Grafische vormgeving

 Huisstijlen

 Promotiematerialen

 Handelsdrukwerk

Gespecialiseerd in de opmaak  
van kranten en magazines

ONLINE

 Websites

 Webshop

 Zoekmachine optimalisatie (SEO)

 Social Media advies/beheer

 Social Media campagnes

Bel of mail ons voor 
gratis vrijblijvend advies

Een website  
op maat tijdelijk
vanaf 1295,-
Wilt u online goed gevonden worden en goed  

zichtbaar zijn? Dan bent u bij ons aan het juiste  

adres voor een goede website. 

Multimate Zwaagwesteinde, Tolwei 22A de Westereen
0511-444747 zwaagwesteinde@multimate.nl

 

20%
KORTING

op de collectie  

CanDo binnen-  

deuren*

* 

Exclusief board- en
paneeldeuren.

MAAK VAN JE
HUIS EEN THUIS  
BENIEUWD NAAR DE NIEUWSTE VERFTRENDS VOLGENS STYLIST JOHAN BAK?  

GA NAAR HUBO.NL

board  
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Westereender�student��
Gerrit�de�Haan�in�Utopia�2
Door Johannes van Kammen

DE�WESTEREEN�–�Maandag�12�juni�
om�12�uur,�sloot�de�Westereender�
student�Gerrit�de�Haan,�de�poorten�
achter�zich�voor�het�grote�avon-
tuur�van�Utopia�2.�Na�een�toch�wat�
moeilijke�start,�lijkt�hij�zich�voorlo-
pig�goed�ingeburgerd�te�hebben�in�
de�leefgemeenschap.�Het�leven�van�
Gerrit�de�Haan�lijkt�hiermee�voor�
altijd�veranderd.�In�Utopia�tankt�hij�
momenteel�volop�zelfvertrouwen.�

Mem Foekje: ‘Ik ben trots op hem, 
vind het mooi voor hem en gun het 
hem. Maar, het is toch ook een beetje 
vreemd om je zoon zo te zien. De eer-
ste weken was hij zichzelf niet. Dat zie 
je als ouder, dat vond ik minder leuk. 
Ik dacht, blijf je zelf Gerrit, je bent niet 
die eigenwijze snob. Het zal zijn aan-
pak zijn geweest. Het is natuurlijk voor 
hem ook enorm spannend. Gelukkig is 
hij nu zichzelf weer.’

Insiders en fans van Utopia hebben de 
23-jarige Gerrit de Haan inmiddels in 
hun hart gesloten. Hij studeert al meer 
dan vier jaar in Groningen, waar hij 
tevens clubfotograaf is. Voor Gerrit de 
Haan was Utopia 2, de tweede moge-
lijkheid. Ook voor de eerste editie had 
hij zich aangemeld. Toen kwam hij, 
wellicht mede door zijn jonge leeftijd, 
niet door de zware zowel fysieke als 
psychische selectie. Voor vertrek liet hij 
weten er zin in te hebben, maar het ook 
enorm spannend te vinden om alles 
achter zich te laten. Het clubfotogra-
ven- en studentenleven in Groningen 
en het ook spannend te vinden, hoe 
het daar in Utopia zou zijn. Overigens 
ambieert hij een baan in de media, bij 
voorkeur voor de camera. Gerrit de 
Haan, die door zijn deelname een jaar 
studie kwijt is, hoopt op deze manier 

een goede eerste stap te zetten om ook 
in Hilversum zijn gezicht te laten zien.’
 
Contact met de buitenwereld is taboe, 
hij mag een paar keer per jaar post ont-
vangen en één keer in de paar maan-
den bezoek. Foekje: ‘Ik herkende mijn 
zoon in eerste instantie nauwelijks. Bij 
de eerste beelden die ik zag schrok ik 
echt. Ik dacht zo ben jij niet. Je doet 
je anders voor dan je bent. Dat is even 
schrikken, gelukkig draaide het later 
bij en nu is onze zoon weer zoals hij 
is. De pose, die hij in mijn ogen aan-
nam, paste absoluut niet bij hem. Als je 
dan de reacties van anderen ziet, schrik 
je ook enorm. Je weet diep in je hart 

dat er een spel gespeeld wordt, maar als 
je eigen bloed dan in het middelpunt 
staat van nare- en rotopmerkingen, 
doet dat pijn. Jullie kennen hem niet 
eens, hoe durven jullie zo te oordelen, 
dacht ik heel vaak. Ik heb daar buikpijn 
van gehad. De pijn die inmiddels ge-
sleten is en waarmee we nu goed kun-
nen omgaan. 

We krijgen ook van Utopia de raad 
om niet alles te lezen. Je kunt daar-
door jezelf verliezen. Ik lees niet alles 
meer en besef steeds meer dat het er 
bij hoort. Dat lokt kijkers, ik wil nog 
wel even kwijt, dat wij uitstekend wor-
den begeleid. De programmamakers 

laten regelmatig van zich horen met de 
vraag hoe het met ons gaat, of we het 
nog aankunnen?’

‘Ik denk dat niet alleen Gerrit hier veel 
van leert, ik zie het ook als een grote 
ervaring. Als je ziet dat mensen, die 
ogenschijnlijk goede vrienden zijn en 
het uitstekend met elkaar kunnen vin-
den achter je rug over je kletsen, daar 
heb ik moeite mee. Ik besef echter dat 
het in het leven zo gaat,’ aldus Foekje, 
die inmiddels in eigen regio wordt 
herkend en aangesproken als ‘de mem 
van Gerrit’. Ik zou liegen als ik dat niet 
leuk vind, moeders zijn altijd blij als 
het over hun kinderen gaat. Ik heb al-

leen nog maar positieve reacties gehad. 
Ik ben trots op mijn zoon. Je ziet en 
ervaart dat hij het goed doet. Mooi is 
ook om te zien dat hij nu een relatie 
heeft. Anderzijds ook vreemd, wij ken-
nen haar nu alleen van de beelden, zij 
kent ons echter nauwelijks. We moch-
ten in september op bezoek, maar je 
mag eigenlijk nergens over praten wat 
het programma betreft. We hebben 
ook kennis met haar gemaakt, zonder 
eigenlijk enige diepgang. Dat is best 
lastig, je wilt immers ook meer van 
haar weten,’ besluit Foekje de Haan 
haar verhaal.  

Intocht�Sinterklaas�in�De�Westereen!!!
Het duurt nog een paar weken, maar op 
zaterdag 17 november is het weer zover. 
Sinterklaas komt weer in Nederland 
aan, en hij heeft aangegeven dat hij heel 
graag een bezoek aan De Westereen wil 
brengen met zijn Zwarte Pieten. 

We hopen natuurlijk dat net zoals voor-
gaande jaren de stoomboot afgeladen 
is met pakjes als hij om 13.30 uur in 
de jachthaven aankomt en dat er niets 
wordt vergeten!  Samen met muziek-
vereniging Westersweach en de Burge-
meester of zijn vervanger ontvangen we 
de Sint met een heleboel Sinterklaas-
liedjes.

Daarna gaat Sinterklaas in de koets door 
het dorp naar het winkelcentrum. De 
route gaat vanaf de haven naar de Lange 
Reed, Ferbiningspaad, Fogelsang, Mies-
strjitte, Finkstrjitte, Ljurkstrjitte.  De 
Sint en de Pieten willen in het winkel-
centrum ook graag veel kinderen ont-
moeten en hopen dat ze hier ook kun-
nen genieten van muziek en liedjes. Ze 
blijven een poosje in het winkelcentrum 
en gaan dan via de Noarder Stasjons-

strjitte naar zalencentrum Old Dutch 
waar het kinderfeest zal plaatsvinden.
Dit feest is voor alle kinderen van de 
peuterscholen en de groepen 1 tot en 
met 4 van de basisscholen. De zaal gaat 
open om 15.15 uur. De gastheer is hier 
Herman Douwe van der Heide. En de 
muzikale leiding is in handen van Lucia 
Tilma. 

Ook de Westereender kinderen uit 
groep 1, 2, 3 en 4, die in De Westereen 
wonen maar buiten De Westereen naar 
school gaan zijn welkom op dit feest. Zij 
kunnen zich opgeven bij Sandra Scher-
jon, tel.nr. 06-46012312 of 447170 van-
af 12 november. De kinderen die in De 
Westereen naar school gaan krijgen in-
formatie en toegangskaartjes via school 
uitgereikt.
Sinterklaas is ook op Facebook te vin-
den! Om niks te missen en als eerste op 
de hoogte te zijn van al het nieuws rond-
om de intocht kijk dan snel op www.
facebook.com/intocht.westereen 

Vanwege de veiligheid mogen alleen 
kinderen met een toegangsbewijs en de 

via de school aangewezen begeleiders de 
feestzaal binnen. Dus ouders of andere 
familieleden zonder toegangskaartje 
kunnen niet in de feestzaal, maar voor 
hen is het restaurant geopend waar ze 
rustig kunnen wachten en van een kopje 
koffie of thee kunnen 
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TE KOOP

GEEN VERKOOPGEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

EN VEEL MEER...

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

Neem nu contact op voor 
een gratis waardebepaling


