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Natuurfotograaf ervaart opwarming
aarde op Spitsbergen
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

Pers- en natuurfotograaf Marcel van Kammen verbleef in juli een kleine
week in het meest noordelijke dorp van onze aarde: Ny-Alesund. Hij
aanschouwde daar met zijn eigen ogen (en een deel daarvan werd vastgelegd op foto’s) wat de directe grote gevolgen zijn van de opwarming
van de aarde op Spitsbergen. Dat deze gevolgen voor flora en fauna op
Spitsbergen en dus ook de Noordpool funest zijn, werd duidelijk.

Dat ook de rest van de wereld hiervan
grote gevolgen gaat ondervinden, is
zonder enige twijfel het geval. Marcel
van Kammen was hier met natuurredacteur Halbe Hettema. Samen maakten zij voor de Leeuwarder Courant
een schitterende reportage omtrent het
werk, dat onderzoeker Maarten Loonen
van de Rijksuniversiteit Groningen hier
verricht. Een onderzoeker met kennis
van zaken, die inmiddels twintig jaar
ervaring heeft in Ny-Alesund, dat onder

Hé huizenzoeker,
loop eens binnen
bij Gelske!

Noorwegen valt en slechts 1000 kilometer van de Noordpool gesitueerd is.
Ny-Alesund is een door onderzoekers
gesticht dorpje, waar inmiddels al ruim
honderd jaar onderzoek wordt verricht.
De bevolking van het dorpje wisselt
eigenlijk jaarlijks van samenstelling en
bestaat alleen uit onderzoekers (150250). In de periode van het noorderlicht
is er amper verschil tussen dag en nacht,
mede daarom worden er vrij strenge

regels gehanteerd om een ritme in het
leven te houden. ‘Wij hadden de prachtige uitnodiging, maar ook uitdaging
om een reportage te maken over het leven en werk van Maarten Loonen van
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verblijft inmiddels al ruim 20 jaar op Spitsbergen en houdt zich, mede in opdracht
van het NIOZ op Texel, vooral bezig
met onderzoek naar brandganzen en het
effect van de klimaatveranderingen. De
verhalen en conclusies tonen een onthutsend beeld, het maakt je triest, vooral
ook als je bedenkt dat het leefgebied van
duizenden dieren direct wordt bedreigd
en indirect ook de aarde. Ik denk dat we
bezig zijn om de aarde in een verrassend
snel tempo dramatisch te veranderen.
Je moet niet in duizenden of wellicht
honderden jaren denken, maar wellicht
binnen honderd jaar zullen ook hier de

negatieve gevolgen zichtbaar zijn als het
in dit tempo doorgaat.’
Marcel van Kammen lachend: ‘De heenreis ging eigenlijk verrassend vlot. Ik zat
op zondagmiddag even met vrienden
op een terrasje en zei toen gekscherend:
Het is mij hier te warm, ik ga naar Spitsbergen. We stapten op Schiphol in het
vliegtuig naar Oslo, vandaar met een
binnenlandse vlucht naar Longyearben
en toen met een klein vliegtuigje, met
zes man aan boord, naar Ny-Alesund.
Ik heb toen zo’n acht uur later een appje met foto naar de groep gestuurd en
kreeg als reactie “verrek, je meende het
ook nog”. Afstanden lijken te vervagen,
maar juist mede door de mogelijkheden
die vliegtuigen bieden, neemt de opwarming een vlucht.’ ‘IJsberen? Helaas heb
ik die niet kunnen waarnemen. Door de

mooie oogmode

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

Rabobank Noordoost Friesland

Gelske van der Veen
Financieel Adviseur Particulieren

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

opwarming van de aarde verdwijnt er
veel ijs en kunnen ijsberen heel moeilijk aan eten, vooral zeehonden, komen.
De ijsberen zwerven door het gebied
en in plaats van zeehonden, moeten ze
zich noodgedwongen voeden met onder andere de eieren van brandganzen.
De hele kolonie brandganzen was hun
eieren kwijtgeraakt aan de ijsbeer met
in het kielzog de poolvos, die daarnaast
binnen het dorp ook vrijwel de complete
kolonie Noordse sterns van hun eieren
en jongen beroofde. Doordat ijsberen
zwerven is het kamp compleet omheind
en mag je, zonder gewapende begeleiding, ook niet buiten het kamp komen.
IJsberen zijn gevaarlijker dan bruine of
andere beren. Laatstgenoemden waarschuwen en imponeren meestal, een ijsbeer valt 


Lees verder op pagina 5

professionele oogzorg
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Kom genieten van de nieuwste najaarsmode

Donderdag t/m zaterdag a.s. kunt u
onder het genot van een kopje kofﬁe
of een hapje en een drankje
genieten van de nieuwste najaarsmode
voor hem en haar.
U ontvangt daarbij op alle mode:

KNALLENDE
KORTINGEN

FASHION
days

MODE VOOR HEM EN HAAR

13/14/15 sept.

Feintensloane 1 Feanwâlden
www.dijkstramode.nl

Buffet Restaurant

All-in Buffet

2 soorten Soep
Stokbrood
Kruidenboter
diverse Salades
Warme Groenten
Gebakken Aardappelen

5 soorten vlees
uit eigen keuken!!

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

IJsbuffet na

Patat
Sausen

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

€ 24.95

Voor de kinderen is er
een leuke speelhoek!!!

Toch liever een uitgebreide

All-in BBQ
in plaats van een buffet?

Voor de prijs
van € 29.95
krijgt u
alles uit het all-in
buffet, met als extra:

Runder steaks
Speklappen
Hamburgers
Saté
Shaslick

www.deiterij.nl

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

Reserveren Noodzakelijk!
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Textielpakhuis begint aan tweede
leven als appartementencomplex
Tekst: Nynke van der Zee

Met grote witte letters prijkt de naam “Firma H.F. Elzinga” op het markante pand aan de Foarstrjitte in De Westereen. Na jaren van leegstand krijgt
het voormalige textielpakhuis een nieuwe bestemming. Medio volgend
jaar opent het gebouw haar deuren als luxe appartementencomplex.
Initiatiefnemer van dit plan is Jilt Jongsma. “It âlde tekstylpakhûs begjint
oan in twadde libben”, lacht hij.

Geboren en getogen in De Westereen kwam Jilt als klein jongetje samen
met z’n vader al in het pakhuis van de
familie Elzinga. “Us heit siet yn de
tekstylhannel”, vertelt hij trots. Nog
maar vijf jaar oud keek hij z’n ogen uit
in het walhalla met rekken vol kleding
en stoffen. Jaren later herinnert hij
zich nog altijd dat bijzondere gevoel.
In plaats van de binnenkant heeft Jilt
tegenwoordig echter meer oog voor de
buitenkant van het pand. “Dy arsjitektuer yn Amsterdamske stijl hat my altyd oansprutsen. Ik fyn it in prachtich
gebou. Skande as dat yn ferfal rekket.”
Bijzonder verhaal

Vandaar dat Jilt het plan bedacht om
van het voormalige textielpakhuis een
luxe appartementencomplex te maken. Het is niet zijn eerste grootschalige onroerend goed-project. Eerder al
verbouwde hij panden van het Fries
Museum in Leeuwarden en een kerk
aan de Noorderweg in Leeuwarden.
“Wy kieze altyd foar âlde, monumentale gebouwen mei in bysûnder ferhaal. Dat sprekt ús it measte oan.”

appartementen. Ieder met een eigen
voordeur, parkeerplek en terras. “Oan
alles is tocht”, knikt Jilt.
Volop ruimte

Met maar liefst 100 m² aan ruimte
biedt het appartement volop mogelijkheden om het naar eigen inzicht
in te richten. Op de eerste verdieping
zijn twee slaapkamers en een badkamer gesitueerd. Daarmee richt Jilt zich
bewust op huurders uit eigen dorp. “It
wurde gjin studintewennings”, benadrukt hij. “Wy kieze foar kwaliteit en
in wat âldere doelgroep. Sa krije wy
gjin oerlêst foar de buorlju.”
Omwonenden en ook de gemeente
Dantumadeel zijn enthousiast over
de plannen, die inmiddels in de voor-

bereidende fase zitten. Het dak is
vernieuwd, buiten is er flink opgeruimd en inmiddels is gestart met de
groenaanleg. Ook binnen wordt hard
gewerkt aan de voorbereiding van de
bouwwerkzaamheden. “Medio 2019
moat alles klear wêze”, voorspelt Jilt.
Een prachtplek

Hij verwacht dat de zes royale appartementen in de smaak zullen vallen bij

de inwoners van De Westereen. Of hij
er zelf ook naar toe wil verhuizen? Er
verschijnt een grote glimlach op z’n
gezicht. “No earst noch net. Ik fyn De
Westereen altyd in bysûnder doarp.
Boppedat wennet hjir noch famylje
fan my. Wa wit dat ik yn de takomst as
wy âlder wurde wol werom kom. Dan
soe dit in prachtich plakje wêze.”

“Wy kieze altyd foar âlde,
monumentale gebouwen
mei in bysûnder ferhaal”
Het gebouw van Firma H.F. Elzinga
past uitstekend in dit rijtje, met haar
spraakmakende historie en beeldbepalende architectuur. Had het pand
in Leeuwarden gestaan, dan was het
zeker een rijksmonument geweest,
verwacht Jilt. Samen met Adema Architecten uit Dokkum bedacht hij het
ontwerp voor zes ruime, zelfstandige

Dit weekend hadden we een bruiloft
in Appelscha. Het was fantastisch
mooi weer met enkel vrolijke mensen.
Na de ceremonie in de Kale Duinen
doken we met z’n allen de keuken in
voor het maken van het bruiloftsbuffet. Nou ja, met z’n allen. Mijn kookkunsten zijn nou niet echt om over
naar huis te schrijven, dus dit kookfestijn bleef mij gelukkig bespaard.
Waar veel bruidsparen kiezen voor een
cateraar die alles regelt, had dit stel het
idee bedacht om met elkaar een buffet
samen te stellen. Van tevoren kregen
alle gasten een mail met daarin het
verzoek om iets klaar te maken. Ik zag
de bui al hangen. Bruchetta’s, puntpaprikasoep of ravioli met truffel. Stikzenuwachtig opende ik het mailtje
met mijn culinaire opdracht.
Mijn gedachten scrolden terug naar
een bruiloft van vrienden in de Achterhoek, zo’n tien jaar geleden. Iedereen werd gevraagd om een arretjescake mee te nemen. Ik had nog nooit
van het gerecht gehoord, dus googlen.

De wereld lijkt ontzettend in beroering.
De privacywet houdt ons bijna allemaal
bezig, tenminste dat wil men ons graag
laten geloven. Met de nadruk, in mijn
visie dus, op laten geloven. We mogen
niet teveel meer van een ander weten,
het is allemaal neutraal. Geen naam,
geen functie, geen beroep, geen kinderen
en zelfs het geslacht niet meer. Ik heb
dus geen buurman of buurvrouw meer,
maar het zijn neutralisten. Ik behandel
voortaan iedereen vanuit het principe
neutraal. Het maakt de wereld er een
stukje gemakkelijker op, vooral nu ik
wat ouder word en namen gauw vergeet. Lekker handig. Het jaar van de
Kulturele Haadstêd staat vooral in het
teken van “de mienskip”. In mijn ogen is
“de mienskip” een woord dat staat voor:
“met elkaar er voor elkaar zijn”. Maar
hoe kan ik nu iets voor een ander betekenen, als ik niets van die ander weet.
Overigens weet ik stiekem veel meer,
dan ik mag weten. Als trouw volger
van Facebook, zijn er mensen die ik dag
en nacht mag volgen. Sommigen denken
dat ik alles met hen wil delen. Is dat zo?
Nee, natuurlijk niet. Het voordeel van
Facebook is dan ook, dat ik het kan negeren. Weet u waar ik ook heel veel geheimen ontdek? In de supermarkt, zowel in
als buiten de supermarkt gonst het vaak
van de geruchten. Ziekte, overlijden en
geboorte geruchten, ze komen onaangekondigd binnen. Ik hoor de verhalen
aan, knik en bevestig met ja of nee. Soms
krijg ik plotseling een compleet levensoverzicht en ook regelmatig worden mij
ongevraagd de laatste medische gegevens
verteld. Ik denk heel soms: wat moet ik
hier mee, kan het niet op een andere keer.
Soms ontwijk ik zelfs mensen. Vaak vertel ik de geheimen aan mijn echtgenoot,
maar ik vergeet het ook wel eens. En
toch, is dat voor mij juist ook “de mienskip”. Oor hebben voor een ander!
Jefanka
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Misbaksel

Tijdverspilling

Het recept was eenvoudig, beloofde
de website. Dus ik aan de slag met eieren, bastaardsuiker, mariabiscuits en
cacaopoeder. Al snel was de keuken
een waar slagveld.
Op internet stond dat het maken van
een arretjescake in 25 minuten wel
gepiept moest zijn. Ik was na anderhalf uur nog niet klaar. Daarna moest
mijn creatie twee uur in de koelkast
om op te stijven. Tuurlijk had ik na
die martelpartij in de keuken al wel
gezien dat mijn arretjescake verrassend weinig leek op het voorbeeld op
de website. Maar op de één of andere
manier hoop je dan toch dat die twee
uur opstijven wonderen doen.
Vol verwachting opende ik de koelkastdeur. Helaas was die miraculeuze
metamorfose uitgebleven. Het resultaat leek in de verste verte niet op
het plaatje op internet. In plaats van
een mooi vierkante cake was het een
platte droge koek geworden. Tijd om
een versie 2.0 te maken, was er niet.
Dus het misbaksel ging mee naar de
Achterhoek.
Als één van eerste gasten kieperde ik
mijn arretjescake tijdens de grote dag

stiekem op de tafel in de feestzaal. Al
snel volgden er meer. Stuk voor stuk
precies zoals op de foto op internet.
Het bruidspaar grijnsde toen ze mijn
creatie ontdekten. Eenmaal bekend
dat dit een Friese arretjescake moest
voorstellen, werd ik getrakteerd op
smakelijke lachsalvo’s. Ik had al met
al beter suikerbrood mee kunnen nemen.
Het moge duidelijk zijn. Koken en
ook bakken is niet echt mijn ding. Op
mijn tweede date bakte ik een zelfgemaakte pizza. Maar in plaats van een
knapperige bodem zoals het pak voorspelde, werd het een slappe pannenkoek. De kilo gehakt die ik er bovenop
had gemieterd, doordrenkte alles met
vet. De groente was na een halfuur in
de oven nog niet gaar en de geraspte
kaas al aangebrand.
Ik kon door de zenuwen toch geen
hap door m’n keel krijgen, dus voor
mezelf vond ik het niet zo sneu. Maar
mijn date moest haar tanden er ook
nog inzetten. Al met al is het uiteindelijk goed gekomen, maar tegenwoordig ben ik de koningin van de
kant en klare ovenpizza’s.

Uitgever:

Heidstra Media i.s.m.
“Stichting de Westereender”
www.heidstramedia.nl

Redaktie en foto’s:

Jefanka Publiciteit
Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN De Westereen
Tel. 06 42952908
E-mail: jefanka@planet.nl

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

Terug naar het mailtje dat ik opende
over het gezamenlijke buffet en mijn
beoogde culinaire bijdrage daaraan.
Godzijdank was dit bruidspaar van
tevoren wel op de hoogte van mijn
tekortkomingen. In het mailtje stond
heel lief: ‘We hebben rekening gehouden met je weerzin tegen koken.
Neem jij maar gewoon een pak vla
mee voor het dessert’. En vol trots
kan ik meedelen dat mensen voor
het eerst heerlijk hebben gegeten van
mijn kookkunsten. En dat voor een
misbaksel.
Nynke van der Zee

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

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN
10 OKTOBER INLEVEREN VOOR
1 OKTOBER BIJ DE REDACTIE.
De Westereender verschijnt in:

De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude, Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De Falom,
Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast, Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel, Jistrum,
Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch,
Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp, Burgum.
Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen

4 | de Westereender

Abiant is een
van de grootste
uitzendorganisaties
van het Noorden.
Dagelijks zijn ruim 2.000
uitzendmedewerkers
namens ons aan de slag.
Abiant Veenwouden
Haadstrjitte 32a
t 0511 72 60 00
infoveenwouden@abiant.nl
Trots op onze mensen

“Bij Abiant Veenwouden werken
prettige mensen. Ze zijn altijd
bereikbaar en erg behulpzaam.”
Rinze de Kok, grondwerker én Abianter

Abiant.
Dat komt goed.
www.abiant.nl

NU IN DE WESTEREEN

CADEAUVOORDEEL.NL
- Gifts voor hem & Haar
- Cadeau Artikelen
- Gadgets
- Speelgoed & Spellen
- (Groot) buitenspeelgoed
- Diverse leuke woonaccessoires
Tsjerkestrjitte 3
de Westereen

www.cadeauvoordeel.nl
Leverancier van de grote merken!

TM

Meulen & Baarsma Quality Beds het
enige Friesche familie bedrijf in bedden
met vestigingen in heel Friesland
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Natuurfotograaf ervaart opwarming
aarde op Spitsbergen
datoren gemakkelijker bereikbaar. Ieder
jaar steeds meer.’

vrijwel direct aan. Natuurlijk is het niet
de insteek van de onderzoekers om hen
te doden, ze druipen meestal af als er
waarschuwingsschoten gelost worden.
Ik had ze graag op de foto willen zetten. De poolvos is ook alweer zo’n soort
die steeds verder moet zwerven om aan
prooien te komen, uiteraard ten koste
van weer andere dieren. De poolvos
sloop soms door ons kamp op zoek naar
eieren van de Noordse stern. Een ei was
soms nog geen uur gelegd of het was alweer verdwenen.’
Marcel had voldoende warme kleding
in zijn bagage. Hoe anders was eigenlijk
de realiteit. ‘Het was voor mij ongelofelijk, maar er waren momenten dat ik uit
de wind in een shirtje kon genieten van
de zon. De thermometer gaf maar liefst
twaalf graden aan, daar waar tot enkele
jaren geleden een temperatuur van tussen 2 en 8 werd gemeten. Ondanks
dat ik er voor het eerst was, besefte en
voelde ik dat dit niet normaal was, dat
dit verontrustend was. Ik kreeg nog
meer dat idee toen we in een bootje het
water op gingen, ik raakte onder de indruk van de hoge gletsjers, die echter in
twintig jaar meer dan gehalveerd waren.
Plotseling zag je zo’n groot blok ijs van
een gletsjer vallen, een voor mij levend
bewijs van de afbrokkeling. Een enorme
plons, hoge golven en het witte landschap was weer rustig. Wat niet rustig
was, waren de grote groepen zeevogels,
die nog met duizenden hier broeden,
daar waar het tienduizenden waren.
Hun leefgebieden veranderen, er komen
minder geschikte nestlocaties, maar ook
worden nestlocaties voor hongerige pre-

‘Als natuurliefhebber was het voor mij
een prachtige ervaring. De verhalen van
de mensen in het dorp, iedere onderzoeker had zijn eigen specialiteit. De antwoorden op de vragen van Halbe Hettema aan de onderzoekers. Je krijgt een
steeds beter zicht op wat er met onze
aarde aan de hand is, waar we als mensheid verschrikkelijk in de fout gaan.
Tegelijkertijd besef je echter helaas ook
dat het tij eigenlijk niet te keren is, dat je
het niet kunt stoppen. Wellicht wel vertragen, waardoor je meer tijd krijgt om
wereldwijd eventueel maatregelen te nemen. Je ervaart en beseft, dat de opwarming van onze planeet voor sommige
landen een ver-van-mijn-bed probleem
is. Dat sommige landen amper beseffen
waar ze mee bezig zijn. Ook in Afrika
en Azië zal de temperatuurstijging voelbaar zijn en dat is uiteraard niet bevorderlijk voor hun leefomstandigheden.’
Cijfertjes, getallen, onderzoeksresultaten. Marcel van Kammen kwam ze
tegen, schrok soms van de resultaten,
vooral als er bij die cijfers ook nog uitleg
was. Dat bijvoorbeeld een opwarming
van 2% in Nederland betekent, dat dit
op Spitsbergen 6% is. ‘Als je de cijfers
in de juiste proporties ziet schrik je, het
toekomstbeeld voor de aarde wordt simpelweg somber. Na de opwarming komt
de tijd dat het kouder, veel kouder zal
worden. Wanneer? Ja, dat kan men nu
nog niet berekenen, maar dat het eerder
komt dan berekeningen tot nu toe lieten
zien, lijkt vrijwel zeker. De reis heeft indruk gemaakt, stemt mij somber over de
aarde, maar ik wil mij daardoor niet laten beïnvloeden. Dat we de veranderingen ook hier zullen merken en wellicht
al merken is duidelijk. Dat heeft het
onderzoek met de brandganzen reeds
uitgewezen, deze vogels zullen naar andere broed- en foerageerlocaties op zoek
gaan. De brandgans is nu inmiddels een
broedvogel in Nederland, hetgeen wellicht vijftig jaar geleden nooit denkbaar
was geweest.
De ganzen van Spitsbergen hebben
tenminste nog de mogelijkheid om
zich ergens anders te vestigen, ijsberen,

poolvossen en ook zeehonden zullen in
hun vaste leefgebieden uitsterven, gaan
wellicht op termijn de dinosaurussen
achterna. Het natuurlijke evenwicht
raakt volledig uit balans, we zullen op
het einde veel verliezen, maar tussendoor andere soorten in ons land mogen
begroeten. En ja, als je het mij vraagt,
verliest uiteindelijk ook de mens in de
toekomst de strijd tegen de elementen,’
besluit Marcel van Kammen zijn verhaal
van een boeiende en indrukwekkende
reis.

Middenstandsvereniging De Westereen
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• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7, tel. 445045
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
Boskwei 7-A, tel. 443055
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel. 441818
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23, tel. 446021
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
anja.andries@hetnet.nl
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17, tel. 443180
• Elzinga,
Schilderwerken
• Anja, SnackbarDe Westereen
NOF
B.V., Taxi& Touringcarcentrale
• •DMA
• •A Fierljepcentrum
& H Elektro
Conradistrjitte
2, tel. 441818
Salomon
Levystrjitte
1,
tel.
444488
FoarweiStasjonsstrjitte
235, Kollumerzwaag
Lange
Reed 18-20, tel.
Ferlinge
94
Suder
Stasjonsstrjitte
19,447371
tel. 441323
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Auto Bosma
tel.449900,
444000,info@adcad.nl
www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
tel.
www.AenH-elektro.nl
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Esmée’s Fashion Store
Old Dutch,
Horeca- in
en Zalencentrum
Friesland Sportprijzen
• •Dozein,
Groothandel
• •Administratieen Acquisitiekantoor
www.bosmaautos.com
Ljurkstrjitte 76, tel. 227013
Noarder Stasjonsstrjitte en
52, tel. 442638
Yndustrywei
5, tel. 443220
slagerijbenodigdheden
Veenstra
& Visser
Esmees2015@hotmail.com
• Baarsma Texo
www.old-dutch.com
•Suder
Glavecom,
grossier10a
in
verpakkingsmateriaal
Stasjonsstrjitte
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201
• Poiesz Supermarkt
en Slijterij
schildersvakbenodigdheden
7, tel.
445045
tel.
•447695
Boersma, aardappelen, groente en fruitNijverheidswei
Kûkhernsterwei
31,
tel. 472775
Foarstrjitte
49,
tel.
443939
en Ljurkstrjitte
deskundig
in
glasen
•
Elzinga,
Evenementenhal
• Alma
Pannenleggersbedrijf
74, tel. 441424
www.jachthavenkuikhorne.nl
•Ferlinge
Present
Promotion 7
schilderwerken
Stasjonsstrjitte
De
Reade
Klaver
12, tel.
06-29626728
•
Fotograﬁ
e Jaap
de Boer
• Jeeninga-Auto’s
Tsjerkestrjitte
16, tel.
tel.468
06-29037447
Tolwei
24, tel. 69,
444805
tel.
442245
info@alma-pannenleggersbedrijf
Roazeloane 60,
000
Foarstrjitte
tel. 447300
PrimeraJousma
www.glavecom.nl
• •Elzinga,
Schilderwerken
• Anja,
Snackbar
www.fotoJaapdeBoer.nl
info@jeeninga-autos.nl
Ljurkstrjitte
tel. 441818
446207
•Salomon
Geld
& Levystrjitte
Woning
Conradistrjitte
2,
tel.
1,Westereen
tel. 444488
• Hans
BrolsmaDe
verhuizingen
• Friesland51,
Sportprijzen
•www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Rabobank
Ferbiningspaad
4,
tel. 445511 - opslag
• Auto
Bosma
transporten
- pianovervoer
Yndustrywei 5, tel. 443220
Ferlinge
Stasjonsstrjitte1,
tel. 441815
www.geldenwoning.nl
Bouwbedrijf
Foarwei
21, Kollumerzwaag
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 72, tel. 445193 • Faber
• Glavecom
Verf- en Glasgroothandel
•De
Riemersma,
Slagerij
•tel.
Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
Gentiaan
23,
tel.
446021
444960,
www.bosmaautos.com
Tolwei 24,
tel.
444805
www.hansbrolsma.nl
Tsjerkestrjitte
2, tel. 441276
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
anja.andries@hetnet.nl
• Baarsma,
Texo
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
www.glavecom.nl
Rinse’s
Resto
Vis De
& Snacks
•Foarstrjitte
VanBrugchelencamp
der Heide,
bedrijf
1, tel. 448181
• Geld &
Woning
Westereen
• •Feenstra,
GroenRijk
46, tel.Technisch
441201
Ljurkstrjitte
Noarder
Stasjonsstrjitte
28,
tel. 443551
• De Bruin
Isolatie
Ferbiningspaad
4, 444659
tel. 445511
Boppewei
17, 45,
tel. tel.
443180
• Boersma,
aardappelen,
groente
en
Miesstrjitte
5, tel. 449537
www.geldenwoning.nl
Sake
Store
•fruit
Bakkerij:
Heslinga’s
Smulpaleis
• •Fierljepcentrum
De Westereen
• Cadeauvoordeel
• Het
Haarboetiekje,
Kapsalon
Foarstrjitte
37, tel.tel.
442900
Skriesstrjitte
tel.441424
442233
Lange
Reed
18-20,
447371
Ljurkstrjitte
74,1,tel.
3, 9271 AK De Westereen •www.fierljeppen.nl
Ferlinge S’he
Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
Kapsalon
De Tsjerkestrjitte
Hossebos, Café-Restaurant
• •FotografieJaapdeBoer
info@alexwijnsma.nl
• Van der
Heide
Technisch
Skoallestrjitte
1, tel.
447216 bedrijf
Foarstrjitte
21,tel.
tel.447300
444622
• Friesland
Sportprijzen
Foarstrjitte
69,
Noarder 5,
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
• Coop supermarkt
•Yndustrywei
Schoonheidssalon
Le Cygne
www.hossebos.nl
tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Bakkerij:
Heslinga’s
Ljurkstrjitte
63, tel. 448860 Noarder
Stasjonsstrjitte
65, tel. 449888
Jilderda,Bloemenboetiek
• Glavecom,
grossier
in Smulpaleis
• •Hans
Brolsma verhuizingen
• Dantuma,
Slagerij
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte
tel. 443068 - opslag
schildersvakbenodigdheden
transporten
-53,
pianovervoer
Noarder
Stasjonsstrjitte
41,
tel.
441672
•
De
Hossebos,
Café-Restaurant
en deskundig
in glasen
Ferlinge Stasjonsstrjitte72
Dijk Optiek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
schilderwerken
tel.•445193
Ljurkstrjitte 43a, tel. 441705
www.hossebos.nl
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
• Jilderda, Bloemenboetiek
www.dijkoptiek.nl
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
• De Dorpsacker, Apotheek
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
Badhúswei 1a, tel. 445050
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
• DMA Bouwkundig Bureau
www.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5, tel. 449537
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
• Het Haarboetiekje,
Kapsalon
• Coopwww.dma.frl
supermarkt
E. Kazemier
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
tel. 448860in slagerijMiedloane
8, tel. 06-30789111
• Dozein,63,
Groothandel
• Van
der Heide, Technisch bedrijf
• DA Drogisterij
Fizelen verpakkingsmateriaal
• Kago-atm
benodigdheden
Noarder
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
Ljurkstrjitte
61, tel.7,445177
Dwarsreed
1, tel. 06-21854886
Nijverheidswei
tel. 445045
• Bakkerij:
Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma, Slagerij
www.kago-atm.nl
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
• De Hossebos, Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte 43, tel. 441705
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei 1a, tel. 445050

Bedrijf van de Maand:

Esmée’s
Fashion Store
Voor
betaalbare
damesmode

• 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
• Koster Installatiebedrijf
www.devesteynde.nl
•
• EddydeJong,DeEchteBakker
Ferlinge
Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
•Ljurkstrjitte
Visser,
Woninginrichting
57, tel. 441872
• De Zilveren
Maan, Minicamping
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
• Timmeren
onderhoudsbedrijf
Boppewei 2, tel. 442957
442121
•
E.tel.
Kazemier
• Multimate Bouwmarkt
•Miedloane
De Vries8,
Everts
Numan
tel. 06-30789111
Tolwei 22, tel. 444747
Accountants
Adviesgroep
• Koster
Installatiebedrijf
• NOF
B.V., Taxi- & Touringcarcentrale
A. v/d Meulenstrjitte
12-14
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
70, tel. 473877
Foarwei
235, Kollumerzwaag,
tel. 444000,•
tel.
443840
www.DVEN.nl
• De
Kûle,
Copyshop
www.taxinof.nl
•Boskwei
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
7-A, tel.Horeca443055
• Old Dutch,
en Zalencentrum
Strieblom
3
• LaDe
Okido/Fietsenzaak.eu
Noarder
Stasjonsstrjitte
52, tel. 442638 •
tel.www.old-dutch.com
445823/06-13282490
Skriesstrjitte
5a, 443413
info@hwagenaar.nl
•
info@fietsenzaak.eu
• Poiesz Supermarkt en Slijterij
Handelsonderneming
de Wâlden
• •De
Zilveren
Maan,
Minicamping
Foarstrjitte
49, tel.
443939
Hout
en2,
Bouwmaterialen
Boppewei
tel.
442957
• Primera
Jousma
Noarder
Stasjonsstrjitte
79-81
• Marskramer
/ 72c,
Toystel.
2 Play
Ljurkstrjitte
447334
tel.
445407,
•
Ljurkstrjitte
72, tel. 447128
• Rabobank
www.bouwmaterialendewalden.nl
FerlingeBouwmarkt
Stasjonsstrjitte 1,
• Multimate
•Tolwei
Xutel.
Sheng,
051163 33
22,
tel. 42
444747
• Riemersma,
Slagerij
Chinees
Restaurant
• NOF
B.V., Indisch
Taxi- &
Touringcarcentrale
Tsjerkestrjitte
2, tel. 441276
Noarder
Stasjonsstrjitte
13
•
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
•444000,
Rijwielservice
De Westereen
tel.
441824www.taxinof.nl
tel.
Gruttostraat
3a, e.toering@knid.nl
v.d.
Zwaag
Tegelbedrijf
en
• •Old
Dutch,
Horecaen Zalencentrum
• Rinse’s
Resto Vis &52,
Snacks
Kitwerken
•
Noarder
Stasjonsstrjitte
tel. 442638
Ljurkstrjitte 45, tel.
Brongersmastrjitte
5, 444659
tel. 06-25591740
www.old-dutch.com
• Sake
Store
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
• Poiesz
Supermarkt
en Slijterij
Foarstrjitte
442900
Foarstrjitte 49, 37,
tel. tel.
443939
• Kapsalon
S’he
•
• Present
Promotion
Skoallestrjitte
tel.
447216
Tsjerkestrjitte
16, 1,
tel.
06-29037447
• Schoonheidssalon Le Cygne
• PrimeraJousma
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
•
• Rabobank
• Stienstra Timmerwerken
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Riemersma,
Slagerij
stienstratimmerwerken@home.nl
Tsjerkestrjitte
2, tel. World
441276
• Talsma Electro
• Rinse’s
Resto Vis
Snacks
Tsjerkestrjitte
1,&tel.
444013
•
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
www.electroworldtalsma.nl
• 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

Kijk voor
meer info op
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• Total Tankstation
en Carwash
Stienstra
Timmerwerken
Noarder Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
• Treast
stienstratimmerwerken@home.nl
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
Talsma, Electro World
info@treast.nl
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
www.electroworldtalsma.nl
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Topfiets
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB
Noarder
Stasjonsstrjitte
21
Leeuwarden
058-2662385
tel.• 06-13318736
K. Venema Assurantiën / RegioBank
Total
Tankstation
Skoallestrjitte
30,en
tel.Carwash
447500
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
info@kvenemaassurantien.nl
K. Venema
Assurantiën / RegioBank
www.kvenemaassurantien.nl
Tsjerkestrjitte
58-60,
tel. 447500
• De Vesteynde,
Therapieen
info@kvenemaassurantien.nl
trainingscentrum
www.kvenemaassurantien.nl
Sportloane 10, tel. 447337
De Vesteynde,
www.devesteynde.nl
• Visser,en
Woninginrichting
Therapietrainingscentrum
Ferlinge10,
Stasjonsstrjitte
Sportloane
tel. 44733746, tel. 442121
• De Vries Everts Numan Accountants
www.devesteynde.nl
Adviesgroep
Visser,
Woninginrichting
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14,
tel. 443840
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
46
www.DVEN.nl
tel. 442121
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
De•Vries
Everts Numan
De Strieblom
3, tel. 445823/06-13282490
Accountants
Adviesgroep
info@hwagenaar.nl
A. v/d
Meulenstrjitte 12-14
•
Wijma Haarden
tel. 443840
www.DVEN.nl
Suder Stasjonsstrjitte
17, tel. 233040
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
info@wijmahaarden.nl
De Strieblom 3
• Xu Sheng, Chinees Indisch Restaurant
tel. 445823/06-13282490
Noarder Stasjonsstrjitte 13, tel. 441824
info@hwagenaar.nl
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
Handelsonderneming de Wâlden
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
Hout en Bouwmaterialen
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
Noarder Stasjonsstrjitte 79-81
tel. 445407,
www.bouwmaterialendewalden.nl
Xu Sheng,
Chinees Indisch Restaurant
Noarder Stasjonsstrjitte 13
tel. 441824
v.d. Zwaag Tegelbedrijf en
Kitwerken
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl

AUTOMAAT

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

•
•
•
•
•

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

OPEL MERIVA 1.4 TURBO EDITION

PEUGEOT 3008 1.6 THP

airco, Opel radio cd, licht metalen
velgen, PDC achter, elek.ramen,
cruise control, trekhaak, enz.
bj 2011 - 84.347 km
€ 11.495,-

airco/ecc, radio cd, navigatie,
elek. ramen, l.m. velgen, cruise ctrl,
panoramadak, trekhaak, enz.
bj 2012 - 81.893 km
€ 14.995,-

airco/ecc, Ford radio cd met navigatie,
elek. ramen, licht metalen velgen,
PDC voor + achter, cruise control, enz.
bj 2014 - 58.875 km
€ 14.950,RENAULT MEGANE ESTATE 1.5 DCI

VOLVO V40 T3 150 PK MOMENTUM

ECO2 DYNAMIQUE airco/ecc,
Renault radio cd, navigatie, dakrailing,
l.m. velgen, LUXE UITVOERING
bj 2012 - 97.442 km
€ 9.500,-

airco/ecc, Volvo radio cd,groot
navigatie, l.m. velgen, PDC, leer,
LUXE UITVOERING
bj 2013 - 63.183 km
€ 19.950,-

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

FORD
FOCUS
WAGON
1.0 ECOBOOST
EDITION
PLUS
V
Voorweg
17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl

AutoBoersma

AutoBoersma
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Danique Braam: sport gaat voor studeren
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Marcel van Kammen

FEANWÂLDEN – Momenteel zijn het niet alleen drukke, maar ook belangrijke weken voor wielertalent Danique Braam uit Feanwâlden. De 22-jarige
wielrenster heeft het vizier op de toekomst gericht. Zij heeft ambities, wil
hogerop, vooral vanuit het besef dat ze meer kwaliteiten heeft en tot nu
toe nog niet uitgeleerd is. Desnoods moet haar studie rechten, die zij momenteel nog uitstekend kan combineren met haar sport, ervoor wijken.

Danique is eigenlijk ondanks haar
leeftijd nog een jeugdig talent, omdat
ze pas zes jaar actief is in deze sport,
nadat ze jarenlang haar sportieve ambities op het ijs had nagestreefd. ‘Ik
wil winnen, al gaat het nergens om. Ik
heb een hekel aan verliezen.’
Ontspannen zit Danique Braam op
de bank achter haar ouderlijk huis.
Een jonge vrouw, een beetje bescheiden ogend, maar in de wedstrijden
beschikt ze over een killersmentaliteit. Het afgetrainde lichaam van een
sporter die in balans is, zowel fysiek
als mentaal. Haar ogen nemen alles op en stralen omdat het gesprek
gaat over dameswielrennen, waarvoor
ze graag een lans wil breken in haar
meest succesvolle seizoen tot nu toe
in haar prille carrière. ‘De wielersport
leeft helaas te weinig in onze provincie. Niet alleen wat de dames betreft,
maar ook de mannen.’
‘Ik heb 6 jaar geleden de overstap gemaakt naar het wielrennen. Wellicht
mis ik een stukje ervaring, maar toch
voelt dit niet zo. Ik heb het eerst geprobeerd in de schaatssport, hetgeen
best redelijk ging, maar niet goed

genoeg. Ik ben uit de Friese selectie gezet en toen overgegaan naar de
fiets. Beide sporten hebben meerdere
raakvlakken, dat blijkt ook uit het feit
dat veel schaatsers tijdens de zomerperiode op de fiets stappen. Ik heb
amper nog weer op de schaatsen gestaan en ben zeer tevreden met mijn
overstap, het heeft mij veel gebracht.
Ik ben een winnaar, ik wil winnen, ik
denk dat deze mentaliteit mij drijft.
Nu heb ik een succesvol jaar en zit in
een goed team. Inmiddels ben ik een
van de kopvrouwen in ons team,’ aldus Braam, momenteel de leider in de
Clubcompetitie. Een trui, die zij deze
maand moet verdedigen in koersen in
Limburg en Groningen.
‘Natuurlijk stapte ik onervaren in een,
voor mij, nieuwe wereld. Een wereld
waarin je het met je ploeg moet doen,
ploegbelang kan boven je eigen uitslag
staan. Dat is goed, je leert daardoor het
wielrennen ook beter kennen. Tactisch
komt er ook veel om de hoek kijken
en daarbij heb ik een redelijke sprint.
Ik kom nog te kort tegen de absolute
toppers uit Nederland, maar ervaar
wel dat ik steeds dichterbij sluip. Mijn
doel is om in zo’n topteam te mogen

rijden. Ik denk dat ik daar nog heel
veel kan leren en dat het een uitstekende volgende stap in mijn carrière
zou zijn. Mocht ik dat kunnen bereiken, dan zou ik desnoods mijn studie
ervoor op willen geven. Leren en werken kan altijd nog. Ik wil het proberen
om zover te komen, lukt het niet, dan
is het ook prima, maar dan heb ik het
in ieder geval geprobeerd. Kan ik mijzelf geen verwijten maken dat ik deze
handschoen niet heb opgepakt.’
Danique Braam, die inmiddels ook
een groot aantal buitenlandse koersen heeft gereden, koerst ook zo nu

en dan tegen Anoushka Koster uit
De Westereen. Toch een beetje een
voorbeeld voor haar, dat het wel mogelijk is om je dromen te realiseren.
Haar voorbeeld mocht zij in Oerterp
verslaan. ‘Je moet over lef beschikken.
Omdat ik een redelijk goede sprint
heb, zit ik in de finale vaak voor in de
koers. Ik sprint mee, ja het zal wel een
risico zijn zo’n massasprint, maar dat
zie ik zelf niet zo. Natuurlijk ben ik
meerdere malen gevallen, maar dat is
dan balen en er de volgende keer weer
staan. De wielersport is hard, daar geniet ik van. Geeft mij maar een vlakke,
lange klassieker met veel wind en re-

gen, dan voel ik mij in mijn element.
Ik ben geen mooi weer fietser. Wielrennen is een vreemde sport, waarin
je plotseling de geest kunt krijgen. Ik
heb dat zelf ook ervaren, soms heb je
echt slechte benen en kun je amper in
de staart van het peloton meedraaien.
Van het ene op het andere moment
kan dat veranderen, lijkt het alsof je
alles aan kan. Dit is niet te verklaren,
wellicht toch vaak een mentale kwestie, maar het maakt de sport extra
boeiend voor mij,’ besluit Danique,
die pas nog actief was in de vierdaagse
Holland Lady’s Tour en de Ronde van
België.

Zwemmen van Holwerd naar Ameland
DE WESTEREEN – Begin augustus maakten media melding van drie
Amelanders, die met het tij meezwommen van Holwerd naar Ameland.
Waarschijnlijk zouden dit de eerste zwemmers zijn, die van Holwerd naar
Ameland waren gezwommen. “Eilander geschiedeniskenners kennen zo
geen andere voorbeelden”, werd vermeld.

In Holwerd wist men echter meer,
het bleek dat reeds 39 jaar geleden op
zaterdag 8 april 1979, de toen 34-jarige Klaas Berga uit Holwerd en de
38-jarige Westereender garagehouder
Klaas Eekema, deze prestatie al achter
hun naam konden zetten.
Klaas Berga overleed helaas op 17
april van dit jaar, maar Klaas Eekema
kan zich de tocht nog redelijk voor de
geest krijgen. Soms wordt hij daarbij ondersteunt door zijn echtgenote
Pietsje. ‘We hadden toen een groepje
vrienden, die een keer in de zoveel
maand bij elkaar kwam. Wij kwamen
erbij, omdat goede vrienden van ons

uit Zwaagwesteinde naar Holwerd
verhuisden. Er zaten meer mensen uit
Holwerd bij. Het idee zal waarschijnlijk tijdens het verjaardagsfeestje van
Berga boven water zijn gekomen. Vast
niet in de eerste uurtjes van de avond,’
vertellen de Eekema’s, lachend om de
herinneringen uit hun verleden. ‘Ik
ben een type als ik eenmaal “Ja” zeg
dan sta ik daar ook voor. Ik was een
goede zwemmer, tenminste in mijn
jeugdjaren in Feanwâlden zwommen
we veel in het buitenwater. Maar echt
geoefend, dat toch weer niet,’ aldus
Klaas Eekema.
Klaas Berga, een zoon van politieagent
Berga uit Damwoude, werkte destijds

bij Rijkswaterstaat. Hij regelde veel
wat betreft de bijkomende zaken voor
de zwemtocht. Ten eerste moest het
aflopend tij zijn, want bij vloed van
Holwerd naar Ameland zwemmen
is vrijwel onmogelijk en voor het duo
zeker te zwaar. Daarnaast moest er
een volgbootje zijn. Pier Soepboer uit
Holwerd en Cor de Boer uit Dokkum zaten in dat volgbootje. Dit waren
mensen die alles van het Wad wisten,
ervaren Wadlopers. Het moest natuurlijk wel allemaal vertrouwd zijn. Wat
onszelf betreft hadden we geloof ik
geen speciale voorzorgsmaatregelingen meer getroffen, de tijd tussen het
feestje en het zwemmen was maar een
week. We hadden maar weinig gedaan,
zo we hadden we ons bijvoorbeeld ook
niet ingesmeerd,’ aldus Eekema. Een
uur nadat de vloed zijn hoogste stand
had bereikt was het startschot, ‘s mid-

dags om halftwee, van de naar achteraf
gebleken goed verlopen overtocht. Iedere drie kwartier mochten Berga en
Eekema zich even aan de boot vastklampen voor het nuttigen van een kop
thee, waarna de zwemmers op eigen
kracht weer verder moesten. Om twintig over vier zetten de beide zwemmers
voet aan vaste wal onder Buren op
Ameland, nadat ze de laatste vijfhonderd meter lopend hadden afgelegd,
omdat het water te ondiep was om te
zwemmen. Zowel Berga als Eekema
waren nog behoorlijk fit en hadden de
oversteek vrijwel moeiteloos afgelegd.
Dit was uiteraard mede te danken aan
de omstandigheden die ideaal waren,
geen wind en een vrijwel vlakke zee.
‘Ik weet nog dat er meerdere voor-

zorgsmaatregelingen waren getroffen, het volgbootje stond via de radio
in contact met het Wadloopcentrum
te Wierum. Ik weet echter niet of wij
daar op de terugreis ook mee hebben
gesproken. We zijn met het bootje
weer teruggevaren en waren om zeven
uur weer in Holwerd,’ besluit Eekema
het verhaal van een prachtige afloop
van het verjaardagsfeestje in Holwerd.
Pietsje: ‘Bij de zwemtocht zelf was ik
niet aanwezig. We hadden toen ons garagebedrijf al en er moest toch iemand
bij het bedrijf zijn. Ik zie het samen
met Klaas als een mooi moment in ons
leven, een moment om te koesteren.’
Eigen foto’s
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Schoonheids/
pedicuresalon

De Welle 4
Twijzelerheide
Tel. 0511-449773

Femmy

www.schoonheidssalonfemmy.nl

Van Tuijl Verhuur

Springkussens

Opblaasfiguren

Partyverhuur

Basis gezichtsbehandeling

€ 37.50

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

Mobiele badkamers

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

Winkelcentrum
De Westereen
Tel. (0511) 44 14 24

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

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

Autoservice Jan Hoekstra
Voor al uw onderdelen en reparaties
van auto’s en trekkers
Airco service € 85,00
Banden * Winterbanden * Accu’s
Nieuw: mobiele aircoservice
voor trekkers en machines

Gastouderbureau de Wâlden

Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

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

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

www.kindvandaag.nl

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

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

info@bestratingsbedrijfvisser.nl | www.bestratingsbedrijfvisser.nl

SEPTEMBER 2018 | de Westereender | 9

Natuurlijke bron
Foto: Bettie Zijlstra

Een lange hete, maar vooral ook droge, zomer achter de rug. Dorre weilanden en velden, boerengebied waar de gewassen er niet bepaald florissant voorstaan. Wat zal de natuur in de komende maanden nog ondervinden van deze moeilijke periode? Niet alleen de komende maanden, maar
ook de komende jaren zullen de gevolgen voelbaar zijn, volgens de meer
ingewijden in deze materie.

Het was in ieder geval een zomer
met aanzienlijk minder vlinders dan
in voorgaande jaren. Het nationale
vlindertelweekend kwam met bijna
50 % minder. Nu is dit uiteraard een
weekend, maar toch zegt dit heel veel,
tenminste voor mij. Als ik dit vergelijk
met de vlinders in mijn tuin, dan kan
ik niets anders dan deze harde cijfers
bevestigen.
Tijdens mijn vakantie heb ik het grote
geluk gehad om weer een nieuwe vogelsoort in Nederland achter mijn
naam te zetten: de sporenkievit in
Noord-Holland. Insiders vertellen,
dat we deze soort door de temperatuurverschillen in de toekomst vaker
zullen zien. Een mooie gedachte, maar
dit weegt zeker niet op tegen de enorme teloorgang van onze eigen kievit.
Een soort die mij na vijftig jaar nog
steeds boeit.

De Sweacher Mieden vormde het
prachtige decor van een grote groep
lepelaars, die daar wekenlang naar
voedsel zochten. Op het hoogtepunt
telde de groep maar liefst 35 exemplaren, die vaak ‘s avonds in de grote plas
even buiten De Westereen gingen slapen. De lepelaar is geen uitzondering
in deze regio, regelmatig foerageren er
een paar in de natte gebieden, maar dit
hoge aantal was toch verrassend.
De rust is wedergekeerd in en rondom
het Sikkemahûs in De Westereen.
De grote kolonie broedende visdiefjes, die voor de één een zegen en voor
de ander een vloek waren, is verdwenen. Laatst juli vertrokken de laatste
broedpaartjes. Dit jaar veel later dan
vorige jaar, toen enorme regenval voor
een vroegtijdig einde zorgde van het
broedseizoen. Ik begrijp heel goed,
dat zo’n kolonie vogels op je dak voor
overlast kan zorgen, maar persoonlijk
vind ik het prachtig, als ik ze hoor en
zie vliegen boven onze woning. Ik zag
ook dat ze in Feanwâlden bij het winkelcentrum actief waren. Daar verlieten de visdiefjes bijna twee weken
later hun broedgebieden om weer te
gaan trekken. Volgend jaar zullen ze
ongetwijfeld weer langskomen.

Helaas ik zie ze weer liggen. De egels,
die wij met ons rijdend blik vermorzelen. Ik besef ook wel dat het soms niet
anders kan, dat je ze niet kunt ontwijken. Heeft u dat ook wel eens, dat u ‘s
avonds plotseling een haas in uw koplampen heeft? Het beestje rent dan in
dolle paniek links en rechts over de
weg. Even remmen en het groot licht
uit, kan al soelaas bieden en een dierenleven redden. Ik wil ook graag een
lans breken voor de egel. We hebben
er ooit een nacht eentje in huis gehad, zover hoeft het niet te gaan, maar
houdt in uw tuin een rotzooihoek

met takken, planten enz. Een slaapplek voor de winter. Ook wil ik u er
graag op wijzen om niet in de herfst,
maar in het voorjaar uw uitgebloeide
planten te knippen. Ze kunnen in de
winter niet alleen zorgen voor een
prachtig decor in uw tuin, maar ook
dieren kunnen er veel belang bij hebben. Natuur koesteren begint dichtbij,
in jezelf volgens mij.
Reacties en meldingen: Johannes van
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. 06-42952908. E-mail:
jefanka@planet.nl.

Facebook Natuur in De Westereen

Mijn intentie is om alles op het gebied van natuur in De Westereen
vast te leggen. Wat heeft een dorp
als De Westereen op het gebied van
onder andere vogels, wilde bloemen,
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat
broedt hier, zijn er geringde vogels?
Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle
meldingen zijn voor mij van belang.
Wanneer komen de vogels en vlinders? Facebook: Natuur in De Westereen.

Piter Wilkens in de Petruskerk te Twijzel
TWIJZEL - Zondagmiddag 30 september komt Piter Wilkens met zijn muziekvoorstelling Libbene Stiennen in de Petruskerk, Tsjerkebuorren 15 te
Twijzel. Het programma begint om 16.00 uur. In het jubileumjaar 2015, als
de stichting ‘Alde Fryske Tsjerken’ haar 45 jarig bestaan viert, schrijft Piter
Wilkens in opdracht van die stichting een liedjesprogramma voor in de
kerken.

Allemaal nieuw repertoire wat op een
of andere manier met de kerken of een
kerk te maken heeft. Het is een stuk
Friese geschiedenis in liedjes vertelt.
Hij wordt daarbij begeleidt door twee
top muzikanten: Willo de Bildt op bas
en Ytzen Peterson op gitaar.
Het programma slaat aan en de kerkjes zitten vol. Lovende recenties en een
goed ontvangen cd album met dezelfde
titel: ‘Libbene stiennen’. Leeuwarder

Courant: ‘In útfierend artyst fan formaat. Hy sjongt mei it gemak dêr’t
jo en ik mei prate, sweeft frij oer de
meldijlinen en boartet hiel moai mei
dynamyk. Wat dat oanbelanget hat er
in soad wille fan syn begelieders, de
betroubere bassist Willo de Bildt en
de alsidige, nuansearre spyljende gitarist Ytzen Peterson’. Friesch Dagblad:
‘Sterke ferskes yn fertroude styl dy’t
moai oanslute by it bekende oeuvre

fan Wilkens’. Gerard Bakker (directeur
stichting Alde Fryske Tsjerken): ’Piter
geeft de kerken terug aan de Friese samenleving. Sinds de jaren zestig zijn
veel mensen met de rug naar de kerk
komen te staan. Wilkens is in zijn
liedjes in staat om te laten zien dat geloof - waarin dan ook - nog altijd van
waarde is en dat de kerken het verdienen om meegenomen te worden naar
de toekomst. Met name de laatste regel
van het refrein van het lied ‘Komme en
gean’ raakt mij: ‘Kom, til de tsjerke nei
de takomst ta’.
Informatie en opgave: berend.vanderwal@hetnet.nl Reserveer tijdig, want
vol = vol.

“Tichter by - Dichter bij – Closer to Tytsjerksteradiel”
BURGUM - Vrijdag 7 september vond de presentatie plaats van het boek
Tichter by/Dichter bij/Closer to Tytsjerksteradiel, in de Kruiskerk van Burgum. Tichter by/Dichter bij/Closer to Tytsjerksteradiel volgt Karakteristyk
Tytsjerksteradiel op uit 1983.

Het boek bevat, na een voorwoord
door burgemeester Gebben, van elk
van de zeventien dorpen in Tytsjerksteradiel een ‘culturele dorpsbiografie’,
een volksverhaal, een fotoimpressie
en bijdragen van lokale schrijvers en
beeldende kunstenaars. Samengevat
wil het boek het mooie en veelzijdige
van Tytsjerksteradiel opnieuw toegankelijk maken.
De dorpsbiografieën – in feite dorpswandelingen – zijn geschreven door

Jan Popkema, de volksverhalen zijn
bewerkt door Douwe Kootstra en het
fotowerk is van Marcel van Kammen.
De uitgave is drietalig Frysk / Nederlands / Engels. Zo worden in dit
kleurrijke en mooi vormgegeven boek
alle zeventien dorpen op de kaart gezet, wordt kunst en cultuur samengebracht, uitgelicht en teruggegeven aan
de gemeenschap, ‘de mienskip’.
De redactie werd gevormd door verhalenverteller en schrijver Douwe
Kootstra, Jan Popkema, oprichter,

eerste voorzitter en (eind)redacteur
van Karakteristyk Tytsjerksteradiel,
vormgever Peter Boersma, en fotograaf Marcel van Kammen. De eindredactie was in handen van Anne
Tjerk Popkema en Tryntsje van der
Veer; de laatste was initiatiefneemster van dit project. De uitgave kwam
tot stand in het kader van LF2018 en
werd mede mogelijk gemaakt door
de gemeente Tytsjerksteradiel en de
Provinsje Fryslân. Tichter by/Dichter
bij/Closer to Tytsjerksteradiel is een
uitgave van Binnentún, omvat 200 pagina’s in kleur en heeft een harde kaft.
Het boek is verkrijgbaar op meerdere
verkooppunten in Tytsjerksteradiel en
bij de eindredactie.

Foto’s:  Marcel van Kammen.
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JTV Betonwerken heeft veel kennis in
het storten en afwerken van al uw
betonwerken!
Betonvloeren
Funderingen
Kelders
Betonputten
Sleufsilo’s
en nog veel meer!
06-51578820 | Singel 13A Garyp | info@jtvbetonwerken.nl

www.jtvbetonwerken.nl

Foeke Sjoerdswei 10
8914 BH LEEUWARDEN
T. 058-213 65 89
info@dehaanstukadoors.nl

www.dehaanstukadoors.nl
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Protestantse gemeenschap wil verbinden
Tekst: Johannes van Kammen
Foto’s: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – ‘Na pl. 25 jaar verkering, twee jaar verloofd en nu inmiddels zo’n twee jaar getrouwd.’
Beter kan Harm Zwarts het eigenlijk niet verwoorden als de nieuwe
Protestantse kerk ter sprake komt.
Zijn woorden geven ook direct aan,
dat de Gereformeerde en Hervormde gemeente in De Westereen al
jaren op goede voet leven.

De twee kerkgemeenschappen,
die nu verder gaan als Protestantse
Gemeente in de nieuwe kerk aan
de Toerstrjitte. De start van het
gebouw is begin november 2017
begonnen en nu wordt de kerk
op 23 september geopend. ‘Ik kan
niet anders stellen, dan dat we alles
in goed overleg hebben geregeld.
Voor veel zaken hebben we onafhankelijke mensen ingehuurd om
alle schijn van eventuele betrokkenheid te voorkomen. Dat er tijdens zo’n ingrijpend moment in je
kerkelijke beleving emoties spelen,
is uiteraard logisch.’
Ook De Westereen ontkomt niet
aan de geleidelijke ontkerking die
in Nederland plaats vindt. Steeds
minder mensen weten de weg naar
Gods huis te vinden om hun geloof met anderen te belijden. In
De Westereen bestond er al jaren
een uitstekende relatie tussen de
Hervormde en Gereformeerde
gemeente, wat uiteindelijk resulteerde in “Samen op Weg”. Steeds
meer groeide het besef, dat “Samen
op Weg” zou en moest uitgroeien
tot een Protestantse Gemeente en
dat dan ook de moeilijke keuze gemaakt moest worden, welke kerk er
eventueel zou komen te vervallen.
‘Een groot dilemma. Iedereen kiest
diep in zijn hart toch voor de kerk
waarin hij is opgegroeid. Als commissie waren we unaniem van mening, dat er eigenlijk een nieuwe
kerk moest komen, nieuw voor ons
allemaal. We hadden dus twee locaties en twee kerken, waarvan er
een als geloofshuis moest verdwijnen. We hebben de onafhankelijke
commissie Kerkelijk
Waardebeheer ingeschakeld. Uit-

eindelijk viel de keuze voor de
locatie aan de Toerstrjitte, waar
met instemming van de gemeente
Dantumadiel nog mogelijkheden
tot nieuwbouw te realiseren was.
In de locatie aan de Skoallestrjitte
was het bovendien mogelijk om er
zes prachtige appartementen in te
maken, dit in tegenstelling tot de
andere locatie.’
Harm Zwarts, de bouwcoördinator
van het bouwproces, is uitermate
tevreden over de gang van zaken
wat betreft de realisatie, zowel intern als extern. ‘Ik denk dat we de
doelstelling om een nieuwe Protestantse kerk te realiseren hebben gehaald. Wij zijn daar zeer tevreden
over, maar het is natuurlijk niet altijd een makkelijk proces geweest.
Als werkgroep hebben we uitstekend samen kunnen werken, vooral
overleg vormde een sleutelwoord.
Anderzijds kun je natuurlijk ook
begrijpen dat we niet alles konden
realiseren wat ons voor ogen stond,
dat ook wij soms concessies moesten doen, net als de leden van onze
Protestantse gemeente. Overwe-

gingen op duurzaamheid speelden
een belangrijke rol, maar ook functionaliteit. We hebben getracht om
zoveel mogelijk aspecten in onze
overwegingen te betrekken.’
‘Vanaf het allereerste begin is er
getracht om open en duidelijk te
zijn, maar ook om bijvoorbeeld
de ondernemers uit de eigen Protestantse Gemeente een kans te
bieden om mee te werken en een
offerte uit te brengen. We hebben
een openbare aanbesteding gedaan,
waarbij we uiteraard heel scherp
op de prijs hebben gelet. Omdat
ik uit de bouwwereld kom, ken ik
veel bedrijven. Het moest gewoon
goed, want we hebben het wel
steeds over de kerkgemeenschap
van de Protestantse Gemeente.
Het moet een kerk zijn voor de
gehele gemeenschap van De Westereen.
We willen verbinden in het dorp,
de kerk weer midden in het dorp
plaatsen. Vanuit die overweging
heeft bouwkundig ontwerper Egbert Zwarts, samen met bouwbedrijf De Haan uit Garyp en

installatiebedrijf Bijlstra uit Dokkum een prachtig, maar vooral
ook functioneel en zeer modern
gebouw neergezet. Inzetbaar voor
meerdere activiteiten, met ruimte
voor kinderen, jeugd en volwassenen. De eigenlijke kerkzaal biedt
plaats voor minimaal driehonderd
bezoekers, tijdens de diensten en
speciale gelegenheden. Het kerkorgel, een Pijls en Van Leeuwen is
geheel gerestaureerd en in de kerk
gebleven, maar de vaste preekstoel,
een toch eeuwenoud stuk uit de
kerkelijke geschiedenis, is verdwenen en vervangen door een katheder. Het podium is nu multifunctioneel inzetbaar. Een groot koor
vindt er nu een prachtige plek,
omdat de kansel gemakkelijk verplaatsbaar is.’
‘Het worden emotioneel beladen dagen bij de definitieve overgang. De Hervormde kerk was al
uit beeld, maar nu gaan we op 16
september, na de laatste officiële
dienst in het voormalige Gereformeerde kerkgebouw, lopend van

dit gebouw naar onze nieuwe locatie. Tijdens de laatste dienst zal
het gospelkoor The Godspell nog
een keer samenkomen en optreden. Dat is enerzijds heel moeilijk,
ik begrijp dat en ik ervaar dat, dat
besef leeft in ons allemaal. Het is
de laatste keer, je sluit weer een
periode af. Natuurlijk is er in ons
hart ook de vreugde van een nieuw
kerkgebouw, van een nieuwe gemeente, maar we gaan verder met
geloof en vertrouwen de toekomst
tegemoet.

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
Deze regelt en verzorgt de complete
uitvaart in overleg met de
nabestaanden voor leden.

• Personeel met plaatselijke bekendheid
• Geen winstoogmerk
• Eigen aula met vrij sleutelsysteem
• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
• Toetreding lidmaatschap ongeacht
leeftijd (vraag naar de voorwaarden)

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Vernieuwde website:

www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl
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Fibula 14
9101 SJ Dokkum
0629491782
0634181433

INSTALLATIE- EN DAKBEDEKKINGBEDRIJF
Waterleiding-Elektro-Verwarming-Gas-Onderhoud
Zonnepanelen-Duurzame energie
Bitumineuze dakbedekking-Zink en Koperwerk
Kunststof dakbedekking-DERBIGUM
Kerkgebouw PKN de Westereen weer goed onder dak!
Heel veel plezier gewenst met het vernieuwde kerkgebouw
PKN-gemeente De Westereen:

Gefeliciteerd met de verbouw van de Toertsjerke!
Wij hebben met plezier het grondwerk voor de verbouwing uitgevoerd.

Kobus B.V. Mounehoek 15, 9263 TK Garyp. Tel: 0511-521525. www.kobusbv.com

BETONBOOR- EN ZAAGBEDRIJF

De specialist in houten kozijnen

K. WIJMA
www.wijmabv.nl

betonboor- en zaagbedrijf
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Koster Douma vol vertrouwen Historie Gereformeerde
kerk De Westereen
wat betreft toekomst
Tekst: Johannes van Kammen | Foto: Bettie Zijlstra

DE WESTEREEN – ‘Van huis uit ben ik gereformeerd, maar sinds mijn
huwelijk ben ik hervormd. Ik vind het eigenlijk geen verschil maken. We
geloven in dezelfde God en het maakt voor mij niets uit onder welk dak,’
aldus Douwe Douma, inmiddels 12,5 jaar koster. Douma begon als koster
bij de Hervormde gemeente, ging mee in de “Samen op Weg” fusie en is
nu de hoofdkoster in de Protestantse Gemeente van De Westereen. ‘Dit
is een prachtige uitdaging. Het zal even wennen worden, maar ik zie het
wel zitten om er met zijn allen een mooie gemeente van te maken.’

Douwe Douma, voor wie hem kent weet,
dat het een koster in hart en nieren is,
waarbij een aantal aspecten voor hem belangrijk zijn. Vooral sociale betrokkenheid
staat bij Douma voorop, niet alleen voor
de mensen in de kerk, maar voor de gehele maatschappij. Een man die zelf weinig eist, maar samen met zijn echtgenote
Lukke veel geeft. ‘Ik ben als hulpkoster
begonnen tijdens de periode van Douwe
van der Bei. Ik viel in als hij ziek was en
met vakantie ging. In die periode werkte
ik bij Trion in Kollum. Ik kon het tempo
van het werk in de reguliere maatschappij
geestelijk niet aan. Bij Trion ging het dezelfde kant op. Toen de positie als koster
bij de hervormde kerk vrijkwam ben ik

via Trion, nu NEF, hier gedetacheerd. Dat
doe ik nog steeds en ik ben nooit meer
overspannen geweest, dit terwijl ik toch
heel moeilijke momenten heb gekend
met het overlijden van onze dochter.’
Voluit lachend: ‘Ik werk op papier 24 uren,
maar er gaan over het algemeen veel meer
uren in zitten. Dat doe ik dan voor God.’
Hiermee geeft Douma direct zijn tweede
belangrijke factor aan die hem zo geschikt
maakt voor het werk. Dienstbaar zijn aan
God en warme belangstelling koesteren
voor de medemens. Zijn werk als koster
begint zondags om acht uur en hij is vaak
de laatste die vertrekt. ‘Ik heb schitterend
werk. Ik voel mij hier thuis. Omgaan met
de mensen, hen ’s morgens begroeten,

even een praatje, een handdruk of een bemoedigende hand op de schouder. Mensen tot steun zijn. Voor mij ligt de uitdaging op het sociale vlak en het maakt niets
uit onder welk dak dat is. We moeten
gewoon verdergaan en geen onderscheid
maken. Natuurlijk zullen er oude aspecten
een rol kunnen spelen, maar nogmaals het
gaat om onze Heer, niet om ons.’
Douwe Douma en zijn vrouw worden
bijgestaan door hulpkoster Eddy Huizinga en zijn echtgenote in de mooie uitdaging die hen wacht. Douwe en Lukke
waren er als kosters echtpaar iedere zondag, met uitzondering van die zeer trieste
zondag toen het overlijden en herdenking
van hun eigen dochter vanaf de kansel
gebracht werd. ‘Een zeer moeilijke tijd.
Ik ben echter direct doorgegaan. Het
heeft mij geholpen, de gemeente stond
achter ons en ook God was in ons midden. Je maakt veel mee als koster, je bent
vaak betrokken bij veel overlijdens. Als
koster word je altijd direct op de hoogte
gebracht, dit omdat men wil weten of de
kerk vrij is. Wij zijn daarin het centrale
adres, dit moet ook zo blijven. Nee, niet
beslist om ons, maar een centraal adres is
veel beter om fouten te voorkomen,’ aldus
Douma, die bovendien nog drager is bij
de begrafenisvereniging. ‘Nogmaals, het
zal wennen worden. We hebben een veel
grotere kerk met 300 stoelen en meerdere
zalen. Er zullen veel dingen groter en anders georganiseerd moeten worden, zoals
ook de schoonmaak. We hebben meer en
nieuwe teams samengesteld en als ik vanuit deze groepen de sfeer proef, dan durf
ik ook vol overgave te verklaren: het komt
allemaal goed. Daarnaast hebben we nu
elke zondag koffiedrinken i.p.v. een keer
in de maand. Dit vergt ook een andere
aanpak, maar gelukkig hebben we nu ook
een nieuwe keuken. God geeft zijn zegeningen, dat merken wij,’ besluit Douma.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs
By Buuf editie 12
om langs te komen. Bovendien weten
ze dat dit de grootste inbrengbeurs van
Friesland is met het breedste aanbod en
de mooiste spullen. En vergeet niet dat
alles bij elkaar ligt, speelgoed op soort en
kleding op maat en geslacht gesorteerd.
Hoe makkelijk kun je het hebben”, aldus
Simone Pit en Gerda Veenstra, de dames
achter By Buuf.
Service
Op zaterdag 6 oktober opent het Badhûs in De Westereen weer z’n deuren voor de kinderkleding- en speelgoedbeurs van By Buuf. Al voor de
twaalfde keer is deze populaire ééndagswinkel geopend van 10:00 tot
13:00 uur.
Sterke formule

Deze sterke formule lijkt met de editie
populairder te worden. Grootste reden
hiervoor is dat het de afgelopen edities
prettiger winkelen is gebleken voor het
publiek, dit omdat er door de jaren heen
steeds wat meer ruimte bij is gekomen.
Hierdoor kan men met gemak naast
elkaar staan op dezelfde afdeling waar
dit voorheen wel eens in rijendik achter
elkaar was. De shopfloor telt inmiddels
zo’n 400m2. Ook het feit dat de winkelmandjes plaats hebben gemaakt voor
leen-bigshoppers zorgt voor meer gemak.
Complete plaatje

Veelzijdigheid is wat By Buuf uniek
maakt; Kinderkleding van maat 50

t/m. 164, jassen, schoenen, badkleding,
speelgoed, babyspullen, accessoires en
alle andere gerelateerde artikelgroepen
denkbaar. Veel keus is er bijvoorbeeld
ook in skikleding, dekbedovertrekken en
badkleding. Bedenk daarbij dat een gemiddeld item maar €2,00 kost. Zo kan
er heel wat gekocht worden van de kinderbijslag.
Ongeëvenaard

Het concept zoals dat van By Buuf wordt
steeds meer toegepast. Toch blijft de
grootte van de inbrengbeurs in De Westereen ongeëvenaard. “De kracht van By
Buuf is de wetenschap dat het gericht
kunnen zoeken en de snelheid bij de
kassa voor veel mensen de doorslag geeft

Maar liefst 25 vrijwilligers zullen tijdens
de verkoopochtend op de shopfloor assisteren op de verschillende afdelingen.
Op de sorteerbanken is er ruimte om
de tassen even te legen en een selectie te
maken uit de vergaarde items. Daarnaast
telt het kassateam een bezetting van
maar liefst 15 dames dus na het vullen
van de big shoppper kan er snel afgerekend worden. Er is een prachtig prijzenpakket te winnen voor elke bezoeker die
bij de uitgang z’n mailadres achterlaat. Al
met al de moeite van een bezoekje waard!
Contact

Op de facebookpagina www.facebook.
com/beursbybuuf worden non-stop
prachtige prijzen verloot en worden alle
nieuwtjes omtrent editie 12 gedeeld.
Op de hoogte blijven d.m.v. de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar
beursbybuuf@gmail.com

Met het verdwijnen van de Gereformeerde kerk aan de Skoallestrjitte in
De Westereen verdwijnt er uiteraard ook een stuk historie. De huidige,
op 22 september 1966 in gebruik genomen Gereformeerde kerk, is
verkocht. De Rotondetsjerke wordt niet gesloopt, de buitenmuren blijven staan, maar de functie verandert. Er worden zes appartementen in
gebouwd. Op 16 september is de laatste dienst in het gebouw.

De Gereformeerde kerk werd op 3
mei 1942 vanuit de Gereformeerde
kerk te Kooten (Twijzelerheide) geïnstitueerd. In 1933 werd het plan
om een eigen kerk in Zwaagwesteinde te bouwen in de kerkenraad
van Twijzelerheide voor het eerst
aan de orde gesteld. Ook werd voorgesteld daar een hulpprediker aan te
stellen, daarvoor moest overleg gevoerd worden met de gereformeerde kerkenraad te Zwagerveen, omdat een deel van de bewoners van
Zwaagwesteinde tot het ressort van
die kerk behoorde. Het vertrek in
1935 van ds. G.J. Hoytema maakte
het noodzakelijk definitieve besluiten te nemen over de vervulling van
de betreffende vacature én over de
werkzaamheden in Twijzelerheide
en Zwaagwesteinde.
Toen ds. W.B. den Brave in 1936
het beroep naar Twijzelerheide
aannam, drong de “Commissie
Zwaagwesteinde” op kerkbouwmaatregelen aan. Men kreeg toen in
elk geval toestemming in de kerkelijke gemeente van Twijzelerheide
te collecteren voor kerkbouw. Toen
de kerkenraad van Twijzelerheide
zich in 1936 echter afvroeg of er ten
behoeve van het verenigingswerk,
dat in Zwaagwesteinde op gang
gebracht werd, niet beter eerst ‘een
consistorie’ in dat dorp gebouwd
kon worden, verklaarde de Commissie zich vierkant tegen. Dat zou
kerkbouw in Zwaagwesteinde vertragen. In 1937 werd uiteindelijk
een kerkbouwcommissie gevormd
en werd architect Van Loo uit Groningen aangetrokken om een schets
te maken. Voor de bouw was inmiddels bijna fl. 6.000 beschikbaar,
maar er was ruim fl. 9.000 nodig.
De kerkenraden van Zwagerveen
en Twijzelerheide overlegden nog
een paar keer, waarna de kerkelijke
grenzen geregeld werden.
Het plan van Pieter Oeges Offringa
uit Beneden-Haulerwijk kreeg de
eer door hem op de kerkenraad
te mogen worden toegelicht. Het
duurde niet lang of de aanbesteding
werd gehouden. Uiteindelijk zou
(inclusief bouwterrein, kachels en
honorarium) de kerkbouw op een
kostenpost van fl. 9.600 komen.
Desondanks werd op 1 september
1938 door ds. Den Brave de eerste

steen gelegd voor de nieuwe kerk. En
op 12 januari van het jaar daarop kon
de kerk in gebruik genomen worden,
naar aanleiding van Haggai 2: 1-10,
waarin in vers 5 voorkwam de tekst:
“Doch nu, wees sterk, gij Zerubbabel!
spreekt de HEERE; en wees sterk, gij
Josua, zoon van Jozadak, hogepriester!
en wees sterk, al gij volk des lands!
spreekt de HEERE; en werkt, want
Ik ben met u, spreekt de HEERE der
heirscharen”.
In 1940 werd een commissie benoemd, die moest bestuderen of in
Zwaagwesteinde een zelfstandige Gereformeerde kerk geïnstitueerd kon
worden. Op 5 februari 1942 verzocht
de kerkenraad de classis “een gunstig
advies met betrekking tot de instelling der ambten te Zwaagwesteinde”.
Tijdens de middagdienst van zondag
3 mei 1942 werd de Gereformeerde
Kerk te Zwaagwesteinde – mét een eigen kerkgebouw – geïnstitueerd onder
leiding van ds. Den Brave van Twijzelerheide. Aanvankelijk was in 1942
candidaat W. Vis in Zwaagwesteinde
werkzaam. Een eigen predikant werd
nog datzelfde jaar beroepen: ds. R.
Bakker, die van 1942 tot 1946 aan de
kerk verbonden was. Ds. J. A. Kwast
volgde hem op van 1948 tot 1954. Na
ds. Jac. Boonstra (van 1955-1959) en
ds. J. Tevel (1959-1963), volgde ds.
B.E. Span van 1964 tot 1969. In de
ambtsperiode van ds. Span werd de
huidige kerk gebouwd.
Doordat de kerk te Zwaagwesteinde
sterk groeide werd het aantal benodigde zitplaatsen te gering en werd
de bouw van een grotere kerk noodzakelijk geacht. Vandaar dat door architect Steen een plan gemaakt werd
voor een kerk ten bedrage van ongeveer fl. 200.000. Eigenlijk was het
een vérbouw, want de oude kerk zou
in het nieuwe plan worden opgenomen. Maar in de praktijk betekenden
de werkzaamheden nieuwbouw. De
nieuwe kerk, de Rotondekerk, kon op
22 september 1966 in gebruik genomen worden. In de hal van de kerk
werd een gedenksteen geplaatst met
het opschrift “Gaat met een loflied
Zijn poorten binnen”.
Foto: Bettie Zijlstra
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Hoe veilig is
jouw huis?

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

Wij zijn preventie adviseur
Politie Keurmerk Veilig Wonen
Multimate Zwaagwesteinde, Tolwei 22A de Westereen
0511-444747 zwaagwesteinde@multimate.nl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg
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Na 111 jaar krijgt skûtsje EbenHaëzer
z’n originele naam weer terug

Exact 111 jaar nadat het historische Dokkumer skûtsje in 1907 van de
helling rolde, was er donderdag 6 september opnieuw een heuglijk
moment. In het water pal voor het gemeentehuis in Dokkum vierde de
bemanning samen met een groot aantal genodigden de wedergeboorte
van het schip. Tijdens de officiële doop onthulde Kor van der Werf de
originele naam van het skûtsje. Nu prijken trots de nieuwe naambordjes
met ‘Ebenhaëzer’ op de boeg.
Tekst: Nynke van der Zee
Foto’s Jaap de Boer

Onder toeziend oog van de vele genodigden werd de doop verricht door Kor
van der Werf, de enige nog in leven
zijnde zoon van Sybren van der Werf, de
oorspronkelijke schipper van het skûtsje. Aan hem de eer om de naam van het
skûtsje te onthullen door de Friese vlag
van de nieuwe naambordjes te trekken.
“Met de naam Ebenhaëzer willen we
het schip en de oorspronkelijke bouwer

eren”, vertelt Hylke Heidstra, voorzitter
van de stichting. “Te beginnen met het
teruggeven van de naam, zoals die ooit
door Sybren van der Werf in 1907 aan
het schip is gegeven.”
Een tweede leven

Met man en macht zorgde een team
van vele vrijwilligers en sponsoren er
de afgelopen jaren voor dat het skûtsje
uit 1907 een nieuwe toekomst kreeg.
Het skûtsje dat destijds werd gebouwd
op de Barkmeijer werf in Dokkum was

lange tijd uit beeld. Met dank aan skûtsjekenners Frits Jansen en Simon van
der Meulen en stichting “Foar de Neiteam” kwam het schip weer boven water. Hylke: “We zochten een goed schip
om hard mee te zeilen. Toen later bleek
dat het schip ook nog in Dokkum was
gebouwd, was dat voor ons een prachtige meevaller. Het moest gewoon zo
zijn.” Het eindresultaat is indrukwekkend. In nog geen twee jaar toverde het
team het schip om tot een snel skûtsje,
dat nu trots voor het gemeentehuis
in het water ligt. Hylke: “De mensen
vinden het hier fantastisch dat er een
skûtsje namens Dokkum meevaart tijdens de grote watersportevenementen.
Van de IFKS tot de Admiraliteitsdagen en Krystfair; we zijn overal te vinden met het skûtsje dat voorheen voer
onder de naam Stêd Dockum.”
Vereeuwigd op doek

Om deze heuglijke wedergeboorte
vast te laten leggen, werd kunstenaar
Rienk Vlieger uit Eastermar gevraagd
om het schip op het witte doek te
vereeuwigen. De schitterende aquarel
werd donderdagavond aan eregast Kor
van der Werf uitgereikt. Bovendien
kreeg iedereen die zich de afgelopen
jaren voor het skûtsje inzette een replica van het schilderij. Wie benieuwd
is naar het skûtsje is van harte welkom
in Dokkum, waar het schip voorlopig
nog voor het gemeentehuis van Dokkum ligt aangemeerd.

De winnaars van de verloting (Foto: Bettie Zijlstra).

Prijsuitreiking verloting 
Westereender Keaplju wielerronde
DE WESTEREEN – Donderdagavond 30 augustus vond in café ‘De Hossebos’
aan de Foarstrjitte in De Westereen de prijsuitreiking plaats van de lotenverkoop, die voor en tijdens de Westereender Keaplju wielerronde en het
Rindert Algra jeugdtoernooi, was gehouden.

De trekking vond direct na afloop
van de Westereender Keaplju wielerronde op zaterdag 18 augustus plaats.
Tijdens de gezellige prijsuitreiking in
café ‘De Hossebos’ waren alle winnaars aanwezig. De prijzen bestonden
uit de altijd bruikbare Westereender
Keaplju waardebonnen, die bij alle
leden van de Westereender Keaplju
in De Westereen ingeleverd kunnen
worden.

De winnaars van de Westereender
Keaplju waardebonnen zijn:
1e prijs € 250,- A. Dam, De Westereen; 2e prijs € 125,- S. Scherjon, De
Westereen; 3e prijs € 100,- H. van
Kammen, De Westereen; 4e prijs €
75,- J. Douwes, Oentsjerk; 5e prijs €
50,- H. Haaijsma, De Westereen; 6e
prijs € 50,-. G. Haverkamp-Turkstra,
Kollumerzwaag. Uiteraard waren er
felicitaties namens de organisatie, die

ook nog eens de dank uitsprak aan de
vele vrijwilligers, sponsoren en donateurs en natuurlijk de kopers van loten, die het mogelijk maakten om het
18e Rindert Algra jeugdtoernooi en
de 67ste Wielerronde van Zwaagwesteinde te organiseren. Dankzij deze
inzet en uiteraard de Westereender
Keaplju is De Westereen nog een van
de weinige dorpen die een criterium
in huis heeft, maar ook een dorp waar
dankzij het Rindert Algra toernooi
gewerkt wordt aan de toekomst van
het wielrennen.

Johannes de Jong 40 jaar
bij Kroon Vleeswaren
DE WESTEREEN – Vorige week stond Johannes de Jong even uitgebreid in
de schijnwerpers bij Kroon Leverworst in De Westereen. Maar liefst veertig
jaar was de bescheiden werknemer werkzaam bij het bedrijf, dat hij een
warm hart toedraagt. De Jong, een man die rustig en gedegen zijn werk
verricht. ‘Een werknemer zoals ieder bedrijf die graag heeft. Honderd
procent betrouwbaar, wat zijn werk betreft en ook als collega. Een pilaar
waarop gesteund kan worden. Een man van geen woorden maar daden.’

Johannes de Jong lacht wat bescheiden als hij de complimenten aanhoort. Voor hem hoeft het eigenlijk
niet, maar volgens iedereen bij Kroon
Vleeswaren mag het best eens gezegd worden. De inmiddels 58-jarige jubilaris heeft zijn sporen meer
dan verdiend bij het bedrijf, dat nog
steeds een uitstekende stek heeft in
De Westereen. Nadat de koffie met
gebak uitstekend heeft gesmaakt,
heeft Johannes de Jong wel even tijd
voor een kort, maar weloverwogen gesprekje. Uit zijn verhaal blijkt, dat hij
zeer tevreden is zowel over zijn werk,
zijn collega’s als het bedrijf. ‘Ik was 18
jaar toen ik hier kwam werken. Mijn
moeder had een advertentie gezien
in de Kollumer Krant en verklaarde
zo tussen neus en lippen door, dat dit
misschien wel wat voor mij was. Het
was pas mijn derde sollicitatie en ik
werd in De Westereen aangenomen.
Ik woonde destijds in Broeksterwâld,
dus het werk was dichtbij. Inmiddels
woon ik overigens al vele jaren tot
volle tevredenheid in De Westereen.’
‘Toen ik bij Kroon kwam werkten er
zo’n 15-20 mensen. In eerste instantie
was ik aangenomen voor de expeditie,
hetgeen ik niet geweldig vond. Ik kon
van de expeditie naar de schoonmaak,
Johannes de Jong zittend tussen zijn collega’s

maar dat was zeker geen vooruitgang
voor mij. Toen de mogelijkheid zich
voordeed om cutter te worden, heb ik
die kans met beide handen aangegrepen. Ik sta nu dus al bijna 35 jaar achter de leverworstmachine. Dat bevalt
mij uitstekend, een vaste plek en een
vaste verantwoordelijkheid. Ik houd er
niet echt van om steeds op een andere
plek te staan. In principe zou ik nog
bijna tien jaar moeten werken, ik zie
dat absoluut niet als een probleem.
Ik geniet van mijn werk en heb een
goede gezondheid. Dit werk verveelt
nooit.’ Ondertussen zag hij het bedrijf
groeien. Inmiddels werken er volgens
De Jong zo’n 25-30 mensen. Steeds
weer klinkt de tevredenheid door in de
woorden van Johannes de Jong, zowel
over Kroon senior als Theo Kroon, de
latere eigenaar. ‘Ik ben van mening dat
Theo Kroon op tijd het bedrijf heeft
verkocht. Hij had geen opvolgers en
het bedrijf staat er volgens mij uitstekend voor. De overname heeft het
bedrijf uiteindelijk goed gedaan. Ik zie
mij hier de pensioengerechtigde leeftijd wel halen,’ besluit De Jong, voordat de plicht, die hij zo koestert, roept.
Binnenkort wordt er nog een groot
feest gehouden, waarin De Jong nog
een keer het middelpunt zal zijn.

1 6 | de Westereender

Open huis
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van
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Meer

- Wij brengen deze dag de tweede gedichtenbundel uit van:
Jan van der Meer, “In het licht... Yn it ljocht ”
...

- Open huis toonzaal Hutting natuursteen
- Workshops bloemschikken
- En heel veel meer...

Skoallestrjitte 16 | De Westereen
www.treast.nl
www.uitvaartcentrumdewestereen.nl

Spaar mee voor het Light House voor de kinderen en jongeren
in Karatara (Zuid-Afrika) en maak kans op mooie prijzen!*
Koop een van de geselecteerde producten, lever je kassabon
in en maak kans op mooie prijzen!
Theo en Jinke de Jong uit Kollumerzwaag zijn 7 jaar geleden naar Zuid-Afrika vertrokken. Daar hebben zij
de organisatie Good News ZA opgericht. Door mee te sparen draag je bij aan de bouw van het Light House,
een Kinder- en Jongerencentrum in Karatara. In deze achtergestelde regio heerst veel seksueel misbruik,
alcohol- en drugsgebruik, werkloosheid en armoede. Het Light House stelt de organisatie Good News
South Africa in staat om de kinderen en jongeren te motiveren en naar een goede toekomst te begeleiden.
Deze actie loopt van 10 september t/m 6 oktober 2018.
*Deze actie is geldig bij Coop de Westereen en Coop Buitenpost

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

Coop Buitenpost
Christinastraat 3
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Cold case: De moord op ’t Ikeboerke
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Politie / Bettie Zijlstra

TWIJZELERHEIDE – Vorig jaar verscheen, naar Amerikaans voorbeeld, voor het
eerst in Nederland de Cold Casekalender. Een kalender die vooral ook in gevangenissen wordt uitgedeeld. De intentie achter de Cold Casekalender is om
zware misdrijven die nog niet opgelost zijn, opnieuw te onderzoeken en in
de publiciteit te brengen. In de maand september staat de dood van Reinder
Lulofs een week lang centraal. Aan de Popels 58 in Twijzelerheide ontstond
op maandag 30 september 1996 brand in een vrijstaand boerderijtje. Nadat
de brand was geblust, troffen agenten in de slaapkamer op de benedenverdieping, in bed het stoffelijk overschot aan van de 87-jarige bewoner Reinder
Lulofs. Voor de gouden tip wacht een beloning van 15.000 euro.

Het boerderijtje had weliswaar in brand
gestaan, maar er kon nog wel een sporenonderzoek worden verricht. Dat onderzoek maakte duidelijk dat er was in-

gebroken en dat er dingen uit de woning
waren meegenomen. Reinder Lulofs, die
ook wel “It Ikeboerke” werd genoemd,
leefde een sober. Zo was zijn boerderijtje

niet aangesloten op gas, water en licht.
Sinds de dood van zijn broer in 1990
woonde hij er alleen. Maar met hulp van
zijn omgeving kon hij zich prima redden.
Hoewel de recherche er alles aan heeft
gedaan om de dader(s) te pakken te krijgen, is de zaak nog steeds niet opgelost.
Even leek er in februari 2007 een oplossing, toen een verdachte werd opgepakt,
maar uiteindelijk moest men deze verdachte laten gaan.
De op 24 mei 1909 geboren Reinder
Lulofs leefde een sober bestaan in zijn
boerderijtje aan de Popels in Twijzelerheide. Een oud, vervallen ogend boerderijtje, dat opviel tussen de nieuwbouw in
Twijzelerheide. Reinder Lulofs woonde
hier jarenlang samen met zijn drie jaar
jongere broer Geert, die in 1990 overleed. Ze leefden hun leven zonder auto,
radio of tv en ook waren ze niet aangesloten op elektriciteit, gas of waterleiding.
Ze konden er prima buiten en leken zeer
tevreden met hun sobere bestaan.
Het was uiteraard logisch, dat de twee
broers opvielen in een dorp dat zich
steeds meer profileerde tot een dorp,
waarin bijna alles aanwezig was. De beide
broers waren twee van de zeven kinderen
van Kei en Janke, die op de Wyldekamp
woonden. Reinder en Geert bleven Twijzelerheide trouw en kochten in 1947
het “boerenspultsje” waar Reinder op 30
september 1996 omkwam ten gevolge
van de brand. Niet alleen viel hun leven
en levensstijl op in Twijzelerheide, maar
ook ver daarbuiten. Waarschijnlijk werd
er, door de ogenschijnlijk armoedige
omstandigheden waarin ze woonden en
leefden de veronderstelling geboren, dat
er wat te halen viel, zoals men dat in de
criminele sector aanduidt. Tenslotte ging
een inbraak vooraf aan de fatale brandstichting.
Intussen staat de moord op Reinder
Lulofs, die stikte door de rook na de
brandstichting, op de imponerende
lijst van onopgeloste moorden, de Cold
Case- kalender. Het mag en kan niet

“Freerk Kamma, de witte 
Papoea terug in Wierum”
Mede in het kader van LF 2018 is er in het mooie vissersdorpje Wierum een
uniek project en tentoonstelling over Freerk Christiaan Kamma (1906-1987),
een Wierumer onder de Papoea’s, zijn latere werk als gedreven cultureel
antropoloog in Nederland zijn actuele betekenis.

Rode draad in het hele project is het levensverhaal van een dorpsjongen, die na
zijn eerste baantje als matroos en bakkersknecht zich schoolt tot gediplomeerd
zendeling. Met zijn gezin woont en
werkt hij op het toenmalige Nederlands
Nieuw Guinea en naderhand in Leiden
waar hij promoveert en werkt als cultureel antropoloog. De levenswijze van de
oorspronkelijke bevolking van NieuwGuinea heeft hem zozeer aangegrepen
dat hij zich zijn verdere leven onvermoeibaar inzet voor hun cultuur en belangen.
Tegelijkertijd blijft hij zich sterk verbonden voelen met Wierum. Allerlei
inzichten en ervaringen, die hij overzee
opdeed, doordacht en opschreef, zijn ook
nu nog van betekenis. De veelzijdigheid
van dr. F.C Kamma komt naar voren in
een serie van activiteiten in Wierum in
2018. Centraal staat een zomertentoonstelling in de museumkerk in Wierum.
Deze expositie wordt op zaterdag 2 juni

feestelijk ingeluid met een feest- en dansgebeuren op het kerkplein en duurt t/m
zaterdag 15 september. Voor verdere omlijsting zorgen lezingen, workshops, kinderactiviteiten en de onthulling van een
herinneringsplaquette in de muur van
het geboortehuis van Kamma. Dit project is rolstoel toegankelijk. Freerk Kamma woonde en werkte in de regio Sorong,
in het uiterste noordwesten van NieuwGuinea (1931-1942). Hij verbleef drie
jaar in Japanse gevangenschap.
In 1946 vertrok hij met zijn gezin naar
Nederland, om in 1955 weer terug naar
het land dat hem dierbaar was geworden. Gedwongen door de zogeheten
Nieuw- Guinea crisis keerde hij in 1962
terug naar Nederland. Bij de voorloper
van het Hendrik Kraemer Instituut in
Oegstgeest ging hij onvermoeibaar doceren en publiceren. In 1934 liet hij een
zeilschip ombouwen, de Bantara (Heraut). Hiermee bevoer hij het uitgestrekte
kustgebied, met name de Radja Ampat

eilanden. Hij had er slag van, opgeleid
als hij ooit was aan de visserijschool in
Wierum. Kamma kreeg grote belangstelling voor de Papoea’s en hun cultuur.
Hij leerde enkele van hun talen en nam
op zijn reizen, altijd een bandrecorder mee om hun verhalen en muziek
op te nemen. Door de Papoea’s werd hij
erg gewaardeerd. Ze noemden hem niet
zonder reden “De witte Papoea”.
Zo voelden ze dat en hij ondergaat zelfs
het inwijdingsritueel van de Moi stam.
Hij schreef veel, op basis van zijn onafscheidelijke notitieboekje. Eenmaal
terug in Nederland legt hij zich toe op
de culturele antropologie. Deze studie
bekroont hij met de veelgeprezen dissertatie over de messiaanse Koreri bewegingen op Nieuw-Guinea (1954). Zijn
meest bekende boek is ‘Dit wonderlijke
werk’ (1976) Kamma overlijdt in 1987
en ligt begraven naast de Mariatsjerke
in Wierum. Rond deze veelzijdige en
ondernemende Wierumer wordt in de
Museumkerk een veelomvattende tentoonstelling georganiseerd. Deze is verdeeld over 5 kamers die elk een episode
uit zijn leven weergeven. De expositie

dat moorden in Nederland onopgelost
blijven, de achterblijvers blijven vaak met
veel leed en vertwijfeling achter. Het Nationale Cold Caseteam hoopt, dat er na
zoveel jaar eindelijk mensen zijn die hun
hart durven te luchten. In het geval van
Reinder Lulofs speelt bovendien op de
achtergrond de gedachte, dat er wellicht
meerdere daders bij betrokken zijn.
Zoals reeds eerder gemeld, werd er tien
jaar na de dood van Lulofs die na de
brand op 30 september 1996 levenloos in
zijn bed werd gevonden door de buren,
een verdachte opgepakt. “In zijn boerderijtje was ingebroken en op meerdere
plekken in de kamer was brandgesticht.
In 1996 kon de politie de zaak niet oplossen. De oude zaak, een zogeheten cold
case, werd onlangs heropend, nadat er
nieuwe informatie bij de politie binnenkwam. De verdachte wordt verdacht van
betrokkenheid bij de dood van Lulofs
en van diefstal van horloges en antieke
koperen en zilveren doosjes, die uit de
woning van het slachtoffer waren verdwenen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit,” luidde in 2007 het
verslag in de diverse media.
Toch blijven er nog veel vragen. “Tot op
de dag van vandaag is onduidelijk wat er
zich op die fatale dag in het boerderijtje heeft afgespeeld. Uw tips kunnen de
naasten van Lulofs verder helpen om een
antwoord op die vraag te krijgen”, ver-

omvat unieke gebruiksvoorwerpen en
kunst uit Nieuw-Guinea, correspondentie van Freerk Kamma, boeken enz. en er
wordt origineel filmmateriaal vertoond

meld de tekst op de Cold Casekalender.
Er wordt een beloning uitgeloofd van
€15.000 voor de gouden tip. Hopelijk
wordt dit misdrijf na ruim 22 jaar eindelijk opgelost en durft er iemand zijn geheim toe te vertrouwen aan de politie. Of
wellicht krijgt de dader wroeging, zo lang
zo’n groot geheim meedragen, moet toch
een enorme last zijn.
Heeft u informatie over dit misdrijf of
een van de andere die op politie.nl staan
beschreven, óf over een andere cold case,
dan kunt u die op de volgende manieren
delen: Bel met de opsporingstiplijn op
0800-6070 (gratis); Bel vertrouwelijk
met Team Nationale Inlichtingen (TNI)
op 079-3458999; Bel anoniem met Meld
Misdaad Anoniem op 0800-7000 (gratis); Maak gebruik van het tipformulier,
dat u vindt bij de beschrijvingen van de
zaken.

in de voormalige kerkenraadkamer. De
expositie is in elk geval open op zaterdag
en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur
en groepen op afspraak.

Coop ondersteunt project 
voormalig Bedrijfsleider
De Coop supermarkten in De Westereen en Buitenpost houden vanaf 10
september een 4 weken durende actie
ten bate van een project van Theo en
Jinke de Jong. Theo, voormalig bedrijfsleider van Coop in De Westereen, Jinke
en hun twee zonen vertrokken bijna
7 jaar geleden vanuit Kollumerzwaag
naar Knysna, Zuid-Afrika om daar
minderbedeelde kinderen en jongeren
te begeleiden naar een betere toekomst.
In 2014 zijn ze de stichting Good News
ZA begonnen en zijn ze voornamelijk
werkzaam in het plattelands- en bosbouwgebieden westelijk van Knysna. In
Karatara, een van de plattelandsdorpen,
willen ze het Light House gaan bouwen. Dit Light house wordt een Multi
Functioneel Kinder- en Jongerencentrum, bedoeld om de kinderen en jongeren waar zij mee werken intensiever
te kunnen begeleiden. Theo en Jinke
zijn erg blij dat de Coop supermarkten
hun project willen ondersteunen met
deze geweldige actie. Vier weken lang

doneren fabrikanten bij aankoop van een
van de actieproducten een bedrag aan
het Light House. Verder zijn er door de
klanten tijdens deze vier weken mooie
prijzen te winnen. Meer informatie over
deze actie kunt u in de winkels vinden
en in de huis-aan-huis folder. Informatie
over het Light House project kunt u vinden op de website van Good News ZA:
www.goodnewsza.com
In de volgende editie van De Westereender
zullen Theo en Jinke vertellen hoe het hun
na 7 jaar vergaat in Zuid-Afrika.
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Vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving. Ook als u zorg nodig hebt.
Daar zet Elkander zich voor in. Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.
Onze locaties in Dantumadiel
•
•
•

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

Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden
Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden
Dagcentra in Damwâld, Broeksterwâld,
De Westereen en Feanwâlden

•
•
•

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

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

www.elkander.frl

Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl

Modeatelier Petra
Naaicursus voor beginners
en gevorderden
Modevakopleiding
Elk gewenst moment instappen
Lestijden: 9.00-11.00 of 19.30-21.30
Petra van der Zwaag
Foarwei 95 | 0511-446130 | 0611970792
petravdzwaag@hotmail.com

www.modeatelierpetra.nl
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Eerste editie Westereender Wetterspetterspektakel
DE WESTEREEN – Vorige week donderdagavond stond voor de eerste keer
het Westereender Wetterspetterspektakel op het programma, met een
prima opkomst, zowel wat betreft deelnemers als publiek. Dit ondanks
het gegeven dat de weersomstandigheden helaas niet optimaal waren.
Bij het Wetterspetterspektakel moesten de deelnemers, zwemmend,
kruipend en hardlopend zo snel mogelijk een parcours afleggen, waarbij
onderweg een aantal hinderissen genomen moest worden.

Mede door deze obstakels werd de fysieke en mentale gesteldheid danig op
de proef gesteld.
Tijdens dit spektakel werd gestreden
in drie categorieën: 13 tot en met
16 jaar, 17 jaar en ouder en koppels,
waarvan tenminste één persoon 17

jaar of ouder was. Ondanks de zwaarte
van het parcours werden er toch uitstekende en snelle tijden gerealiseerd.
De oproep aan de deelnemers om
verkleed te komen werd niet echt een
succes, mede doordat het wedstrijdelement toch door de deelnemers als
belangrijker werd ervaren. Een be-

langrijk aspect bij dergelijke evenementen is altijd weer de veiligheid van
deelnemers en publiek en die bleek
ook nu weer uitstekend in orde te zijn.
Tijdens het evenement was er constant een duiker in het water om de
ontwikkelingen nauwgezet te volgen
en eventueel maatregelen te nemen,
die gelukkig niet nodig waren.
Het uitstekend georganiseerde spektakel dat heel soepel verliep, ging om
precies 18.00 uur van start. En net
als het water evenement van tweejaar
geleden bleek ook nu de Passantenhaven aan de Lange Reed een prachtige
locatie. ‘De intentie is om elk jaar na
het dorpsfeest en de vakanties een
waterevenement te houden’, aldus de
organisatoren achter het evenement.
Het commentaar tijdens de wedstrijd
was in vertrouwde handen van Taeke
van der Meer en Wiepie Bosma. Twee
mensen die zorgden voor een lach,
maar ook de jongste deelnemers aanmoedigden. Naast veel gezelligheid
was er ook voor de inwendige mens
gezorgd door te zorgen dat er een
hapje en drankje aanwezig was. DJ
Winston Black zorgde de hele avond
voor de muzikale opluistering.
Foto’s: Marcel van Kammen

DOARPSBELANG, EK JO BELANG
Onder deze titel willen we u maandelijks op de hoogte houden van het wel
en wee van Doarpsbelang De Westereen. Waar houdt het bestuur zich mee
bezig, wat speelt er in ons mooie dorp,
kortom alles wat maar interessant is om
als bewoner van de Westereen te weten,
kan de revue passeren. De ene maand
is de andere niet, en gebeurt er minder
dan de maand ervoor en zal het artikel
dus korter of langer zijn dan een maand
geleden.
Vakantie; de belangrijkste gebeurtenis
van de afgelopen weken. Scholen sloten
hun deuren, bedrijven gingen op slot en
de inwoners van De Westereen zwermden uit over heel Europa en ver daarbuiten. Veel inwoners bleven thuis en
zochten verpozing in de directe omgeving. Dit jaar wat weer betreft een gouden keuze; een fantastische zomer werd
hun voorgeschoteld. Maar in de vakantietijd staat de “normale” maatschappij
eigenlijk een beetje stil; er gebeurt heel
erg weinig op het gebied van beslissingen en besluitvorming op gemeentelijk
niveau waar Doarpsbelang nu eenmaal
mee te maken heeft. Tel daarbij op de
wisseling van wethouders en je hebt een
paar maanden waarbij er heel weinig te
vertellen is.
Toch heeft Doarpsbelang het nodige te
vertellen. Allereerst het goede wat er in
ons dorp plaats heeft gevonden en wat
er nog staat te gebeuren. Daarna droomt
het bestuur wat er allemaal nog moet
gebeuren en opgelost moet worden. En
laten deze dromen geen bedrog wor-

den. Allereerst de realisatie en opening
van de beleeftuin “de Hege Seis”. 7 juli
opende wethouder Kees Wielstra deze
unieke “speeltuin”. Echt een aanwinst
voor het dorp. Voor wat de financiering
betreft (subsidies e.d..) heeft Doarpsbelang richting Gemeente nuttig werk
verricht. Niet voor iedereen zichtbaar,
maar achter de schermen werden de nodige contacten gelegd met als uitkomst
het gewenste resultaat.

Wat u waarschijnlijk ook niet is ontgaan
zijn de werkzaamheden die er op de
Salomon Levystrjitte plaatsvinden. Afbraak van 24 woningen waarna er nieuwe woningen gebouwd gaan worden.
Thús Wonen realiseert hier een gedeelte
van het plan om meerdere gedateerde
woningen te vervangen door moderne,
nieuw te bouwen huizen. Dit plan hield
veel meer in dan wat er nu gerealiseerd
gaat worden. Er lag een plan op tafel
waarbij een aantal straten vernieuwd
zouden worden, waarbij de nodige subsidieregelingen van toepassing zouden
zijn. Een wettelijke voorwaarde is echter
dat 70% van de bewoners akkoord moet
gaan met de aangeboden regelingen.
Het gebied waar de renovatie plaats
vindt was door Thús Wonen opgesplitst
in 5 deelgebieden; voor elk deelgebied
gold de 70% regel. Na uitvoerig overleg en stemmingen was de uitkomst dat
er twee deelgebieden voldeden aan de
wettelijke eis; drie hielden de boot af.
Doarpsbelang had in deze procedure
een rol als adviseur en bewaker van de
gevolgde procedure. Bij elke vergadering
waren een of meerdere bestuursleden

aanwezig. Doarpsbelang betreurt het
dat niet het hele plan gerealiseerd kan
worden. Dat is voor de leefbaarheid van
het dorp een gemiste kans. Al is er ook
begrip voor de persoonlijk motieven die
bewoners hadden om tegen de afbraak/
nieuwbouw te stemmen.
Wat U en ons ook niet is ontgaan is de
verbouw en nieuwbouw van de PKNkerk aan de Toerstrjitte. Hier is een gebouw verrezen wat een aanwinst voor
ons dorp is. Waar maak je het nog mee
dat er een nieuwe kerk wordt gebouwd!!
In de Westereen dus. Natuurlijk is het
wel zo dat er van twee kerken één werd
gemaakt. Maar dat doet niets af van wat
er nu is ontstaan. De PKN-gemeente
kan weer jaren vooruit. En wat Doarpsbelang betreft wordt dit gebouw niet
alleen voor kerkelijke activiteiten gebruikt. De grote kerkzaal leent zich namelijk uitstekend voor het organiseren
van concerten e.d. We volgen dit met
grote belangstelling.
Dan de dromen waar eerder sprake van
was. Wat zou het mooi zijn als verkeersplan van 2011/2012 eindelijk eens uitgevoerd zou worden; de verkeersproblemen op de Miedloane opgelost zouden
zijn, dat betekent eigenlijk de aanleg van
een noordelijke rondweg. De leegstand
van het winkelcentrum tot het verleden
behoort. Problemen met de ambulante
handel zijn opgelost. Er een potje geld
wordt gevonden om het straatmeubilair,
(lantarenpalen e.d.) grondig te reinigen.
Meer hondenpoepbakken te plaatsen.
Verlichting fietspaden bij Tuin en de

Rinewâl eindelijk eens aan te leggen. De
communicatie met de Gemeente echt
beter gaat worden. Kortom, Doarpsbelang heeft nog veel wensen en zit beslist
niet stil. Komende maanden houden we
u dan ook op de hoogte van de gebeurtenissen en resultaten.

Open huis Uitvaartcentrum 
De Westereen & Treast
De Westereen - Zaterdag 6 oktober is er
een open huis bij Uitvaartcentrum De
Westereen. Tijdens deze open dag kunt
u het uitvaartcentrum bezichtigen van
10.00 tot 16.00 uur. Bijzonder aan deze
dag is dat Treast (winkel voor in het
uitvaartcentrum) deze dag een nieuwe
gedichtenbundel uitbrengt van Jan van
der Meer. Een prachtige gedichtenbundel met als titel: “In het licht…. Yn it
ljocht”. Het is de tweede bundel die
Treast uitbrengt, met daarin gedichten
van Jan van der Meer in zowel de Frieseen Nederlands taal. In de zaal waar het
mogelijk is om een afscheidsplechtig-

heid te houden, zal Jan van der Meer de
gehele dag aanwezig zijn om eventueel
de bundel door hem te laten signeren.
Waarbij u koffie of thee wordt aangeboden. In het uitvaartcentrum is tevens
gevestigd; Hutting Natuursteen, waarbij
vertegenwoordiger Gerben Koers deze
dag aanwezig zal zijn voor eventuele
vragen. Tevens zijn er deze dag workshops van bloemschikken, informatie
over uitvaarten en heel veel meer.
v.l.n.r. Janneke Kempenaar (uitvaartverzorgster
Uitvaartcentrum), Sjieuwke de Beer (uitvaartverzorgster en eigenaresse uitvaartcentrum),
Jan van der Meer en Gerben Koers (vertegenwoordiger Hutting) Foto: Anja@photography
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ISSER

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

Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.
Vallen
à
€ 4,95
Vitrages en gordijnstof
à
€ 7,95
In-betweens 3 meter hoog
à
€ 12,50
Velours en kamerhoog overgordijnen
à
€ 12,50
Vouwsystemen, rolgordijnen, rail, roede, etc. Ook voor tapijt, vinyl en laminaat kunt u bij ons terecht.

Loop gerust even binnen bij Visser Woninginrichting!
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00 uur
Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

www.vissergordijnen.nl
Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

De notaris voor ondernemend Friesland!

www.tankpostma.nl

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Stoofperentaartje

€ 6.45

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

Heidekoeke

€ 2.95

Lemon cheese cake

€ 3.25

6 gesorteerde bolletjes

€ 1.99

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

Vrijdag en zaterdag

Elke maandag
4 broden
(wit, bruin of volkoren)

€ 6,95

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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De wonderlijke rups
binnen de kortste keren wordt zijn
hele lijfje nat. Het tranenwater drupt
van het eikenblad naar beneden.
*

Rudolf, een rups met een lang, groen
lijf en een vuurrood kopje, ligt heerlijk op een eikenblad te luieren. Het
is twaalf uur in de middag en de zon
staat op haar hoogste punt. Hij heeft
zojuist heerlijk gesnoept van het blad
van een vlierbessenstruik en ligt nu
lekker uit te buiken. ‘Wat is het leven
toch goed in het dierenbos,’ denkt hij
tevreden, terwijl zijn kleine oogjes al
een beetje beginnen te prikken van de
slaap. Het duurt niet lang, of hij begint
te knikkebollen en weldra is hij vertrokken naar dromenland.
*
Rudolf ontmoet in zijn droom een
leuk meisje, waar hij direct verliefd op
wordt. Hij wil met haar trouwen, maar
zij heeft al een vriend en is zelfs verloofd. Desondanks probeert hij haar
toch het hof te maken. Hij doet alle
moeite van de wereld, om haar te behagen. Maar zij heeft haar trouw aan
een ander beloofd. Rudolf voelt zich
heel ongelukkig en zijn grote verdriet
eindigt in een niet meer te stoppen
huilbui. Tranen stromen uit zijn kleine
oogjes. Het lijkt wel een waterval en

Plotseling schrikt hij wakker. Hij hijgt
van opwinding en zijn hartje bonkt in
zijn keel. ‘Och, het is gelukkig maar
een droom,’ zucht hij.
Het weer is intussen omgeslagen. De
zon heeft zich achter de wolken verstopt en de regen valt met bakken naar
beneden.
Aan de grijze hemel zijn felle bliksemschichten te zien en er zijn harde
donderklappen te horen. Rudolf zit
midden in een stevig onweer. De
regen plenst op de kruin van de eikenboom. Ondanks zijn dichte bladerendek, kan de eik het niet meer
droog houden, zodat Rudolf bijna kan
gaan zwemmen op het eikenblad. Hij
kruipt heel voorzichtig van het blad
naar het steeltje, over de tak naar de
stam, en vervolgens klautert hij naar
beneden. De bast van de eikenboom
is heel glad. Hij moet dus goed uitkijken, dat hij niet uitglijdt. Dat is zijn
neef Richard vorige zomer overkomen
en dat eindigde in een fatale valpartij.
Hij brak zijn lijfje op diverse plaatsen
en overleed ter plekke. Gelukkig bereikt Rudolf veilig de grond en loopt,
op zijn harige pootjes, zo hard mogelijk naar huis.

Een paar dagen later gaat Rudolf logeren bij opa en oma. Op zijn gemak
wandelt hij door het natte, hoge gras.
Hij loopt naar een houten brug, die
over een beekje ligt. Als hij dichterbij
komt ziet Rudolf tot zijn schrik, dat
het beekje door de zware regen veranderd is in een wilde stroom.
De brug is gedeeltelijk onder water
verdwenen en volledig onbegaanbaar.
‘Wat moet ik nu beginnen?’, denkt hij
bezorgd. De moed zinkt hem in de
schoenen. Bedroefd gaat hij aan de
oever van het woest stromend water
zitten. Goede raad is duur! Even later
komen de twee veldmuizen, Binkie &
Bonkie, voorbij. Hij vertelt hen zijn
verhaal en zij geven hem het advies,
hulp in te roepen van de dotterbloemen. In de beek groeien prachtige
dotters, die nu wild heen en weer deinen. ‘Dit is inderdaad de oplossing,’
zegt Rudolf de Rups. Hij staat op en
roept naar een dotterbloem, die dicht
aan de kant ligt: ‘Hallo dotterbloem,
ik ben Rudolf en hoe heet jij?’
De dotterbloem draait langzaam haar
geelblonde hoofd om en zegt op een
minachtende toon: ‘Luister eens hier
beste rups. Ik heb absoluut geen tijd
voor jou, want ik heb op dit moment
de grootste moeite, om mijn hoofd
boven water te houden.’ Rudolf kijkt
de dotter verbaasd aan. ‘Bovendien
wil ik jou helemaal niet leren kennen, want jij bent iemand die graag
aan bladeren knabbelt,’ moppert de

dotterbloem. ‘Maar, dat is een misverstand,’ zegt Rudolf. ‘Ik eet graag
boomblad, maar ik raak het blad van
een waterplant nooit aan!’ ‘En,’ vervolgt hij onderdanig. ‘Ik heb een heel
groot probleem. Mijn opa en oma
verwachten mij dringend, maar ik kan
niet naar de overkant. Wilt u mij alsjeblieft helpen?’
De dotterbloem denkt diept na. Zij
schudt even met haar bladeren om
zich te ontspannen. Ze gelooft het
verhaal van de rups en besluit hem te
helpen. ‘Oké,’ zegt ze. ‘Ik zal je helpen,
want ik wil niet dat jouw grootouders
zich zorgen gaan maken!’
Heel voorzichtig reikt ze zover mogelijk naar de oever. Rudolf neemt een
flinke aanloop en springt op het blad
van de dotter. Hij moet zijn hakken
goed vast zetten, anders glijdt hij zo
het water in. De dotterbloem wacht
op een gunstige stroom en zwiept de

rups, met een flinke zwaai, veilig naar
de overkant. Met zijn korte pootjes
klimt Rudolf tegen de oever omhoog.
Hij bedankt de dotterbloem hartelijk.
‘Misschien zie ik je nog eens een keer?’
reageert de dotterbloem op Rudolf ‘s
vriendelijke woorden. ‘Ik geloof niet,
dat jij mij over een tijdje nog zult herkennen,’ zegt Rudolf de Rups. ‘Nou,
dat weet ik wel zeker. Ik ben heel goed
in het onthouden van gezichten,’ antwoordt de dotter vol overtuiging. ‘Ik
denk niet, dat het lukt,’ zegt de rups.
‘Want de volgende keer
Kom ik terug als vlinder!’
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie & Bonkie Verhalen Deel II”
(2011)
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www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

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

GARAGE VRIES

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

Hegekamp 3, 9287 MB Twijzelerheide
Tel: 0511 - 443400 | Fax: 0511 - 449514
sikkema@carxpert.nl | www.carxpert-sikkema.nl

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:
@dvenonline

MAAND MENU A:
8 Mini Loempia’s + Babi Pangang + Tjap Tjoy +
Daging Kerrie of Roedjak + Nasi of Bami (groot)
Drachten

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

DVEN Accountants
Adviesgroep bestaat 75 jaar
DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons
beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

Voor slechts

€ 16,95

MAAND MENU B:
Babi Pangang + Mei Wei Yu + 2 stokjes Kip Saté
+ Foe Yong Hai + Nasi of Bami (groot)
Voor slechts

€ 20,95

Iedere zaterdag Lopend Buffet
van 17:00 tot 20:00 voor slechts: €11,95 p.p.
Openingstijden: ma. t/m vr. 16.00 tot ± 21.00 uur,
dinsdag gesloten, za. en zo. 11.30 tot ± 21.00 uur.
Op feestdagen altijd geopend 11.30 tot ± 21.00 uur.

Hartelijk welkom in ons restaurant
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

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

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

Verkoop en
reparatie van witgoed

we zijn specialist in het auto
onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.
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Het kleermakersvak leren bij Modeatelier Petra

KOLLUMERZWAAG – Op een mooie zichtlocatie in een fraai historisch gebouw, midden in Kollumerzaag, runt Petra van der Zwaag haar Modeatelier Petra. Ze leert het al oude en creatieve ambachtskleermakersvak,
zowel aan beginners als gevorderden. Een sfeervolle modevakschool waar
mensen, onder perfecte begeleiding, hun eigen mode kunt creëren. Het
nostalgisch ingerichte pand biedt volop ruimte en mogelijkheden om lekker ontspannen en creatief bezig te zijn.

‘Inmiddels zijn er drie cursussen van
start gegaan, maar er is ruimte voor een
nieuwe groep. Het grote voordeel bij
mij is, dat mensen elk gewenst moment
kunnen instromen. Ik ga ervan uit, dat
iedereen die zich aanmeldt voor een

cursus een bepaald doel voor ogen heeft
om te bereiken. We werken dan ook in
die richting. Soms zijn er cursisten die
zich specifiek richten op kinderkleding
en een ander wil weer een eigen blouse
kunnen maken. Aspecten die allemaal

mogelijk zijn. Het wordt natuurlijk weer
iets anders als er deelnemers zijn die een
modevakopleiding willen volgen. Daar
worden andere en ook hogere eisen
aan gesteld. Hoewel ik hier een aantal
naaimachines heb staan die men eventueel kan gebruiken, raad ik toch altijd
aan om de eigen naaimachine mee te
nemen. Het beste is altijd om met eigen materiaal werken,’ aldus Petra, die
naast een ruimte voor de naaimachines
beschikt over een grote ruimte waar
patronen getekend of ontworpen kunnen worden. Zoals reeds gememoreerd,

cursisten kunnen gewoon instromen en
leren vanuit de basis de technieken die
nodig zijn, op een prettige en aangename wijze, vooral omdat er geen sprak is
van voelbare druk. ‘Ik krijg hier mensen
die amper weten hoe een naaimachine
werkt, maar ook gevorderden. Mensen,
die vroeger kleding voor hun kinderen
naaiden. Ik merk dat kleding naaien
toch nog steeds leeft, vooral omdat het
een creatieve bezigheid is,’ aldus Petra
van Der Zwaag. Aan modevakschool
ENSAID heeft zij vele vakdiploma’s
behaald o.a.: coupeuse, handwerkontwerpster, modiste en het leraressendiploma. Als freelance coupeuse is ze
werkzaam voor een bruidsmodewinkel.
Soms maakt zij in opdracht een bruidsjurk, terwijl ook kleding herstellen voor
haar gesneden koek is. ‘Door persoonlijk
de maten op te meten kan ieder gewenst
model op maat gemaakt worden, maar
de nadruk ligt toch op de cursussen en
de modevakschool.’
De ENSAID-modevakopleiding is de

basis van waaruit je je eigen mode kunt
creëren. ‘Ook is er bij mij de gelegenheid om een echte modevakopleiding
te volgen. Dit geeft je de mogelijkheid
om van je hobby je beroep te maken of
om met de opgemeten maten kleding
op maat te maken, zoals je het zelf voor
ogen hebt. Deze opleiding bestaat uit
diverse onderdelen, waarbij je steeds
kunt afsluiten met een examen. Zo is
er bijvoorbeeld het onderdeel handwerken, van ontwerp tot eindresultaat, het
maken van accessoires van stof tot het
creëren van een hoed.
De mogelijkheden zijn divers. Nog even
in het kort de mogelijkheden: Naaicursus voor beginners, Naaicursus voor
gevorderden. Opleidingen: Modinette:
hierbij leer je de basis van het patroontekenen; Coupeuse: moeilijke modellen
tekenen en maken; Lerares: een eigen
modevakschool. Neem een kijkje op de
website of nog beter, neem even contact
op met Petra van der Zwaag, die bovendien aangesloten is bij de Branchevereniging voor kleermakers.
Modeatelier Petra. Foarwei 95, 9298 JE
Kollumerzwaag, Tel: 0511-446130/ 06
11970792. E-mail: petravdzwaag@hotmail.com Website: modeatelierpetra.nl
Foto’s: Bettie Zijlstra

Aandacht en begeleiding kernwoorden bij
administratiekantoor AKBK
DE WESTEREEN – Op een mooie zichtlocatie, in een voormalige boerderij aan de Foarwei 34 in De Westereen, is administratiekantoor AKBK
gevestigd. Theo de Bruin, de man achter het bedrijf, is een zeer ervaren
accountant, die na een prachtige praktijkervaring bij een gerenommeerd
bedrijf, zich meer dan tien jaar geleden vestigde aan de Rode Klaver in De
Westereen. Doordat steeds meer klanten de weg naar het kantoor  wisten
te vinden, werd de garage uiteindelijk te klein. Theo de Bruin heeft een
no-nonsense instelling en blijft met beide voeten op de grond staan.

‘Administratiekantoor AKBK is een
nog vrij jonge en dynamische financiële dienstverlener. Ik heb persoonlijke
aandacht en begeleiding hoog in het
vaandel staan. Het contact met de klant
is voor mij heel belangrijk. Weten wat
er leeft en speelt, je klanten kennen,
zodat je hen optimaal kunt begeleiden.
Doordat ik, voordat ik als zelfstandige
met mijn eigen kantoor begon een jarenlange werkervaring in de accountancy heb opgedaan, kan ik een breed
scala van diensten aanbieden. AKBK is
geen groot, duur kantoor, dus kunnen
we tegen een betaalbare prijs onze diensten aanbieden, waarbij de kernpunten
naast de reeds genoemde aspecten zijn:
Kwaliteit en flexibiliteit, breed scala aan
cliënten en knowhow en een ruime er-

varing in starters en zzp-begeleiding.’
‘Ik kan eigenlijk niet vaak genoeg benadrukken, dat ik enorm veel waarde
hecht aan de persoonlijke kant. Je leert
mensen daardoor kennen, weet wat voor
hen belangrijk is. Door de contacten
ontstaat er geen barrière, ik blijf gewoon
laagdrempelig. Mijn klanten kunnen
altijd contact met mij opnemen. Het
is een kwestie van wederzijds vertrouwen. Voor ondernemers biedt dit veel
voordelen. Zij kunnen hun kostbare
tijd besteden aan zaken waar ze zelf
sterk in zijn. Ondernemers, die zelf niet
voldoende knowhow op administratief
gebied hebben, of die geen kostbare tijd
willen besteden aan de financiële administratie, maken graag gebruik van de
mogelijkheid om de gehele financiële

administratie uit te besteden. Het verwerken van de administratie zal meestal
eens per maand of kwartaal zijn. Wij
laten dit meestal samen vallen met de
btw-aangifte,’ vervolgt Theo de Bruin.
‘Indien u personeel in dienst heeft kunnen wij uw salarisadministratie verzorgen. U krijgt van ons: salarisstroken,
jaaropgaven, verzorging van aangifte
loonheffing, sociale premies. Wij zien
vaak dat startende ondernemers (vof,
eenmanszaak, zzp’er en bv) soms niet op
de hoogte zijn van alle zaken die geregeld moeten worden om daadwerkelijk
een start te kunnen maken met hun onderneming. Het kan dan ook een hele
geruststelling zijn om gebruik te maken
van onze startersbegeleiding. Wij nemen
samen met u alle acties door die verricht
dienen te worden. Ook vullen wij voor
u alle formulieren voor de start in. Menig ondernemer ging u voor. U weet op
deze manier zeker dat u niets vergeet!
Als ondernemer komt u in aanraking
met verschillende soorten belastingen.
Wij verzorgen onder andere aangiften:
Omzetbelasting (OB), Inkomstenbe-

lasting (IB), Dividendbelasting en Vennootschapsbelasting. Wij kunnen voor
u het samenstellen van de jaarrekening
verzorgen. Dit financiële eindrapport
van een boekjaar vormt meestal de basis voor de aangifte inkomstenbelasting
of vennootschapsbelasting en voor het
maken van beleidsbeslissingen voor uw
onderneming. Geen ondernemer maar
een particulier? Dan kunnen wij onder-

staande voor u in orde maken: aangifte
inkomstenbelasting, aanvraag toeslagen
(zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kind-gebondenbudget).
Administratiekantoor AKBK. Foarstrjitte 34, 9271 KH De Westereen. Telefoon: 06 29326378. www.akbk.nl
Foto: Bettie Zijlstra

Wij leveren:
- financiële administratie
- jaarrekeningen
- belastingaangiften
- startersbegeleiding
tegen betaalbare tarieven!!!

Uw betaalbare administratieve
sparringpartner!

Benieuwd naar uw mogelijkheden?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak.
www.akbk.nl | info@akbk.nl | T. 06-29326378
Foarstrjitte 34, 9271 KH De Westereen
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Tanken
&
Wassen
Tanken & Wassen
Total De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte 40
De Westereen
Tanken
Total Broeksterwoude
Haadwei 40
Broeksterwâld
Tanken
Total Ten Woude
Oranje Nassaulaan 10
Heerenveen

‘Dag van de ouderen’
Nu bij Total
de Westereen
• Attractie
verhuur
• Jacuzzi
• Springkussens
• Penaltygoal

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

Bij huur altijd
10% korting op
ons assortiment
feestartikelen

Op zaterdag 20 oktober vieren wij de ‘Dag van de ouderen’
in Dantumadiel met een Duitse maaltijd en een
optreden van ‘Die Dorfplatz Musikanten’.
Viert u deze dag met ons mee?
Aanvang: 12.30 uur.
De zaal is open vanaf 12.00 uur
Kosten hele programma: € 15,- p.p.
(maaltijd, 2x koffie/thee met iets lekkers,
drankje en hapjes)

Plaats: Woonzorgcentrum Brugchelencamp,
Brugchelencamp 1, De Westereen
Kosten middagprogramma: € 7,50 p.p.
(= excl. maaltijd). Het middagprogramma
start 14.30 uur

Aanmelden kan t/m vrijdag 12 oktober
via de receptie van Brugchelencamp. T (0511) 44 81 81.
Organisatie: Zorgcentrum Talma Hoeve en Woonzorgcentrum Brugchelencamp

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging
Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf
www.elkander.frl

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

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

Zeer scherpe netto prijzen.
Maatwerk, uw wensen worden waargemaakt.
Keukens in alle RAL en Sikkens kleuren mogelijk.
Realistische 3D-ontwerpen passend bij
u en uw interieur!
Geen aanbetaling.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

K. Venema Assurantiën

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

Uw bank dichtbij.

De koffie staat klaar!

Ferlinge Stasjonsstrjitte 77 | De Westereen | Tel. 0511 44 91 54 | www.keukenhuiz.nl
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Nynke’s Meubelmakerij: van borrelplank
tot inbouwkast
DE WESTEREEN – In het bedrijvencentrum aan de Fogelsang in De Westereen zijn in de afgelopen twee jaar diverse bedrijven van start gegaan.
Eén van die prachtige bedrijven is zonder enige twijfel Nynke’s Meubelmakerij van Nynke van der Veen uit Twijzelerheide.

Een jonge, talentvolle meid met een
breed scala aan mogelijkheden. Nynke
van der Veen ziet mogelijkheden en
kansen in vrijwel iedere keuken en interieur. ‘Ik vind het fantastisch om ontwerpen en producten in samenspraak
met de klanten te maken. Om van wensen een realistisch eindproduct te maken. Ik denk niet in onmogelijkheden
maar in mogelijkheden, waarbij samenspraak zeer belangrijk is.’
Werken met hout en kunststof, het zit
de jonge creatieve onderneemster in het
bloed. Nynke is van een generatie die
duidelijk toont, dat de vrouw niet achter
het aanrecht hoort, maar dat zij zich in
de keuken uitstekend thuis voelt is zeker
ook een feit. In overleg met haar klanten ontwerpt zij niet alleen een keuken,
maar maakt zij ook de keuken in allerlei
maten, kleuren en ook materialen. ‘Ik
ben van mening dat vrouwen vaak net
iets meer oog hebben voor details, de
afwerking van de producten. Tenminste,
dat is mijn ervaring in de korte tijd dat

ik voor mij zelf werk.’
Nynke van der Veen ging haar hart en
passie volgen. Het ontwerpen en maken
van meubels geeft haar enorm veel voldoening. Voldoening, die ze overigens
ook haalt uit het repareren en restaureren van meubels, stoelen en kasten om
maar een paar voorbeelden te noemen.
Mooie dingen creëren, zoals bijvoorbeeld een borrelplank of een inbouwkast, is haar lust en haar leven. Nynke’s
Meubelmakerij is gespecialiseerd in het
maken van meubels en interieuroplossingen op maat.
‘U kunt bij ons terecht voor tafels,
keukens, kasten, balies, inbouwkasten/
meubels en nog veel meer. Wij hebben ervaring in het werken met diverse
materialen zoals massief hout, plaatmateriaal, kunststof, metaal en glas. Wij
helpen u graag met het visualiseren van
uw ideeën, door middel van een 3Dontwerp. Wij denken graag mee in het
ontwerpproces, om u de mogelijkheden
te laten zien. Om zo uw wensen tot een

realistisch eindproduct te brengen,’ aldus Nynke, die voor het zwaardere werk
gebruik maakt van de mensen die onder hetzelfde dak werkzaam zijn. Mede
hierdoor kunnen ook zwaardere kasten
en meubels gemaakt en uiteraard geplaatst worden.

Veen. Zij is, dankzij haar creatieve inslag uitstekend in staat om de wensen
van haar klanten te vertalen en te verwerken tot realiteit. Wilt u ook eens iets
anders dat bovendien perfect past in uw
visie en interieur, neem dan eens vrijblijvend contact op.

Zoals reeds gememoreerd, men kan bij
Nynke’s meubelmakerij en interieurbouw ook terecht voor kleinere dingen,
zoals een prachtige broodplank of een
fantastische houten lamp. Een uniek
exemplaar, gecreëerd vanuit de gedachte
van zowel de klant als Nynke van der

Nynke’s Meubelmakerij, Fogelsang 69,
9271 GC De Westereen.
Tel: 06 34833015.
www.nynkesmeubelmakerij.nl
E-mail: info@nynkesmeubelmakerij.com
Foto: Bettie Zijlstra

Het najaar soepel,
ontspannen en
dansend beginnen

Dorpscentrum “De Trije Doarpen” in
Kollumerzwaag organiseert in samenwerking met Hilda Bosma van latindansschool Hildansa en yogapractice
Hilyoga op 26 en 28 september diverse proeflessen dans en yoga. Voor degenen die het najaar soepel, ontspannen en dansend willen beginnen. Voor
degenen die graag rust in het hoofd en
een krachtiger lijf willen hebben, zijn
er in september proeflessen Dansyoga
en een proefles Hatha/Yin Yoga. Deze
zijn ook geschikt voor een soepeler lijf
en geest met meer focus en concentratie. Deze lessen zijn geschikt voor
beginners. De combinatie van dans
en yoga is een geweldige manier om
op een gezonde, fijne manier met je
hoofd en lichaam bezig te zijn. Yoga
en dans hebben als overeenkomst het
ontwikkelen van flexibiliteit/souplesse
en focus, het vinden van evenwicht en
balans en het opbouwen van kracht.
Naast yoga dans je op zomerse Afro
Latin ritmes. Tijdens de proefles Salsa
Latin Solo kun je kennismaken met
salsa, merengue en reggeaton. Salsa
Latin Solo is solodansen in groepsverband. Je danst zonder danspartner.
Dansplezier staat voorop.

Belevingstuin de
Hege Seis geopend
Inmiddels is de zomervakantie alweer afgelopen en is bijna iedereen alweer
druk met school en werk. Wat hebben we een fantastische zomer gehad voor
ons was dat niet alleen het mooie weer maar zeker ook het plezier wat we de
afgelopen 2 maanden na de opening van de speeltuin hebben gezien bij de
vele kinderen en ouders die hier veelvuldig zijn geweest.

Op 7 juli was dan eindelijk na bijna 2
jaar plannen maken, geld bij elkaar praten, hard werken veel lol en een hoop
stress de grote opening van Speeltuin
de Hege Seis. De dag begon om 13.30
met de officiële opening door wethouder Kees Wielstra. Na lovende woorden
waar we blosjes van op de wangen kregen is door middel van het doorknippen
van het lint de speeltuin dan echt open
voor het hele dorp.
Wat was het druk naast de kinderen
waren er veel ouders, pakes, beppes,
sponsoren, donateurs en prominenten
aanwezig, zelf burgemeester Agricola
had de tijd genomen om in zijn vrije tijd
de unieke beleeftuin te bezoeken waar
we zeer verheugd over waren.
Folkert van der Veen heeft namens Thús
wonen de aangeboden wipwap onthuld,
en hebben we Van Tuijl die zich jarenlang heeft ingezet voor de speeltuin
gehuldigd met een oorkonde en een
speldje. Na alle plichtplegingen hebben Lytse Teake en Jelle Jitse de middag
muzikaal en theatraal verzorgd. Eigen
dorpsgenoten die zich geroepen voelden iets bij te dragen bedankt. Er waren
prachtige prijzen te winnen via de verkoop van loten aangeboden door lokale
en regionale bedrijven, dit ging zo goed
dat alle prijzen ruim 150.00 stuks zijn
opgehaald en de speeltuin weer is voorzien van een eerste begin van onze grote
wens de Voetbalmuur.
Onder het genot van een hapje en een

drankje en voor de kinderen ijsje, chips,
snoep en ranja hebben we vele complimenten mogen ontvangen wat een
enthousiasme en wat een stimulans om
vooral door te gaan. De middag was
rond half 5 ten einde en we kunnen met
recht zeggen dat de opening, de toestellen, de bezoekersaantallen, de complimenten en alle vrijwilligers deze dag
onvergetelijk hebben gemaakt. Daarvoor nogmaals onze hartelijke dank en
hou de website en facebook in de gaten
want dit soort feestjes en prachtige dagen gaan we zeker volhouden.
Alle klassen van IBS het Pompeblêd en
een enkele van de Boustien hebben al
gezellige uurtjes met elkaar beleefd in
de speeltuin voor de vakantie. We hopen
dat dit vervolg zal hebben en ook scholen buiten het dorp eens langs komen
voor een bezoekje. Nu is het tijd om na
de hete zomer de speeltuin weer te laten
bloeien, we gaan dan ook de helaas aangetaste grasmat aanpakken, de bloemen
en de moestuinen weer bij positieven
brengen en hard aan de slag om nieuwe
ideeën te bedenken om de voetbal muur
te realiseren. Onze eerste gezamenlijke
activiteit zal in oktober zijn, het hoe en
wat volgt, dat het een happening gaat
worden staat vast, hou dan ook de website en facebook in de gaten.
Inmiddels zijn Steven en Stephan, 2
jonge jongens uit De Westereen die hun
favoriete bezigheid/sport namelijk Calisthenics graag in de speeltuin zouden
willen realiseren d.m.v. een Calisthenics

toestel, op gesprek geweest bij wethouder Wielstra, om hun ideeën uit te leggen en de gemeente ertoe aan te zetten
geld te investeren voor deze sportactiviteit. Laten we wel wezen hoe mooi is
het dat twee 16-jarigen meedenken en
initiatief nemen voor een bijdrage aan
het dorp bijkomend voordeel is ook
nog dat het een sportieve bezigheid is
en hopelijk veel jongeren gaat aanzetten
tot bewegen. De jaarlijkse betaling van
de donateurs zal ook deze maand plaats
gaan vinden, alle donateurs ontvangen
hierover bericht. Uiteraard zijn nieuwe
donateurs nog van harte welkom, via de
website of via het bestuur kunt u zich
aanmelden.
Ook vrijwilligers hebben we nooit genoeg dus heb je een paar uurtjes per
maand over en wil je die graag inzetten
voor het dorp ook dan kan je ons via de
website of via een bestuurslid aanmelden.
Tot slot willen we onze dank nogmaals
uitspreken naar sponsoren, donateurs,
investeerders, vrijwilligers, gemeente,
Thús wonen, provincie en alle anderen
die op wat voor manier dan ook hebben
bijgedragen aan dit prachtige project.
Als we met zijn allen zuinig zijn op het
moois wat we nu hebben kan er nog vele
generaties gebruik van worden gemaakt.
Wij hopen dat er nog meer kinderen,
ouders, pakes, beppes, jongeren, instellingen scholen en andere groepen langs
gaan komen in de speeltuin en er een
leuke tijd zullen hebben.
Bestuur Stichting Speeltuin
de Hege Seis,
www.stichtingspeeltuindehegeseis.nl
Facebook: speeltuin de hege seis.
06-15524975. A. Prins.

Harm van der Meer is meer dan 60 jaar actief in de arbitrage van de
KNVB. Hij vervulde tijdens zijn carrière bij de KNVB talrijke functies.
Het grootste gedeelte van zijn voetbalcarrière was hij bovendien nauw
betrokken bij VV Zwaagwesteinde. Hij werd door de KNVB, hiervoor
volkomen onverwachts verrast en gedecoreerd tot scheidsrechter van verdienste door de ambassadeur van de KNVB dhr. Vermeij. (eigen foto).

Badminton in Dantumadiel

Begin september start Badmintonvereniging Oer It Net weer met de badmintontrainingen! Bij onze vereniging staat het plezier in de sport voorop en wordt
er vooral recreatief gespeeld in wedstrijdvorm. We spelen dan onderlinge wedstrijdjes in wisselende samenstelling. Daarnaast spelen er ook een aantal teams
mee in de dorpencompetitie van Noordoost Friesland. Ongeveer 2x per maand
wordt er badmintontraining gegeven door een trainer. Wil je ook vrijblijvend een
aantal keren meespelen dan kan dat. Gedurende de maand september kun je de
hele maand gratis meespelen! Onze vereniging is actief in Damwâld, Feanwâlden en De Westereen. Junioren (tot 16 jaar) kunnen alleen in Damwâld terecht.
Speelavonden en tijden: Damwâld: sporthal de Boppeslach op woensdagavond
van 19.00u -20.00u junioren en van 20.00u tot 22.00u de senioren. Feanwâlden:
sporthal de Hoantserriid op maandagavond van 19.30u tot 21.00u senioren. De
Westereen: sporthal de Sikkemahal op woensdagavond van 20.00u tot 21.30u senioren. Wil je meer informatie kijk dan op onze website https://sites.google.com/
site/bcoeritnet of de Facebookpagina (badmintonvereniging ‘oer it net’).
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WWW.AUTOVANDERWAL.NL

DE CENTRALE AS
DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSONTWIKKELING

Start
werkzaamheden
Wist
u dat…
Goddeloaze Singel

onderdoorgang

0,-

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

0,-

€ 9.95

€ 6.95

… We voor de ontwikkeling van het gebied rondom de Centrale As
Binnenkort
start aannemer
Heijmans,
opdracht van De Centrale As en ProRail, met
nauw samenwerken
met
andere in
partijen?

…
van deze partijen,
Wetterskip
Fryslân is?
deEén
werkzaamheden
voor dehet
fietsen wandelonderdoorgang
bij de Goddeloaze Singel te
…
WetterskipDoor
Fryslân
over de
kaden
en alle
oppervlaktewater
gaat
Feanwâlden.
de aanleg
vanoevers,
de tunnel
ontstaat
er een
veilige fiets- en wandelverbinding
geen natte
voeten
krijgt?Singel worden afgesloten. Om u te informeren over
enzodat
kan deuoverweg
bij de
Goddeloaze

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

de werkzaamheden, organiseren aannemer Heijmans en ProRail, een inloopbijeenkomst. Wij

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

nodigen u hiervoor van harte uit. Wanneer: donderdag 13 september 2018. Tijd: 16.00 – 20.00

… De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

uur. Waar: MFC ‘De Mienskip’, Haadstrjitte 17 te Feanwâlden

… De Centrale As ook nauw samenwerkt met o.a. gemeenten en natuuren landbouworganisaties?

AUDI A4 AVANT 2.0 TDI PRO LINE
AUTOMAAT
BJ 2007 | 115.000 KM

FORD C-MAX 2.0I-16V GHIA
AUTOMAAT
BJ 2007 | 158.000 KM
50,-

0,-

€ 5.75

€ 11.9

… Wij hierover later meer vertellen?

PEUGEOT 207 SW OUTDOOR
1.4 VTI X-LINE
BJ 2008 | 134.000 KM
0,-

0,-

€ 7.50

Foto: Fotografie Nanne Nicolai

www.decentraleas.nl

SKODA YETI 1.6 TDI
GREENLINE AMBITION
BJ 2012 | 108.000 KM
€ 8.75

VW POLO CROSS 1.4 TDI CROSS
BJ 2009 | 114.000 KM

VW GOLF 1.4 TSI TRENDLINE
AUTOMAAT
BJ 2009 | 154.000 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

TILLEWEI 24, 9258 GP JISTRUM | T. 0512-472675

Cafe De Jutter

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

Zat 15 Sept. Henk Wijngaard

Met diverse locaties in Burgum,
Hurdegaryp, Gytsjerk, Noardburgum,
Garyp, Oentsjerk, Eastermar, Tytsjerk,
Sumar, Jistrum, Ryptsjerk en Earnewâld!

Vrij 19 Okt. Plaatstaal
“Neder Rock- Pop Coverband”

• kinderopvang
• peuteropvang
• buitenschoolse opvang
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

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

Fietsen, fietsonderdelen
en accessoires!!!
Tweedehands brommersen onderdelen!!!
Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide
tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.nl

Bin jo de earstfolgende
Westereender in De Jutter?
Dorpsstraat 144
1796 CE De Koog (Texel)
T. 0222 888 525
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SEPTEMBER
VRIJDAG 14 SEPTEMBER
BUITENPOST - Handwerkmarkt
2018 van 11.00-17.00 uur in het centrum. Toegang gratis.
ZATERDAG 15 SEPTEMBER
DAMWÂLD – Dag van de natuur. Openluchtmuseum De Sûkerei.
13.00-17.00 uur. Trekwei 8a. 0511420936 E-mail: info@desukerei.
nl www.desukerei.nl
FEANWÂLDEN - Concert Classic
Jazz Five, jazz jaren ’20-’40 (trompet,
bugel, trombone, banjo, gitaar, contrabas, drums). Aanvang 20.00 uur.
De Schierstins, Haadstrjitte 1. info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl
DINSDAG 18 SEPTEMBER
TWIJZEL - Vrouwen van Nu Afd.
Twijzel e.o. Dhr. de Vries met dia’s
moai sûnder wjergea binne de wâlden.
Dorpshuis “de Bining”. Informatie: G
Buikema-Dalstra, 0511-541952
WOENSDAG 19 t/m ZATERDAG 22
SEPTEMBER
KOLLUM – Najaarskermis op het
Maartensplein.
ZATERDAG 22 SEPTEMBER
DE WESTEREEN – Ann May +
supportact in het Badhûs. Info www.
badhus.nl
DONDERDAG 27 SEPTEMBER
FEANWÂLDEN- Vrouwen van Nu,
De Mienskip 19:30, Cursuspresentatie, daarna muziekgroep “Voort Varende Vrouwen”
ZATERDAG 29 SEPTEMBER
HARKEMA – Fruitdag. Openluchtmuseum/Themapark De Spitkeet, De
Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512840431, info@despitkeet.nl, www.
facebook.com/spitkeet.
FEANWÂLDEN - Theun de Vries-

AGENDA
kuier, o.l.v. Douwe Kootstra. 13.3016.30 uur. (Inloop vanaf 13.00 uur).
De Schierstins, Haadstrjitte 1. info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl
ZONDAG 30 SEPTEMBER
TWIJZEL - Piter Wilkens met Libbene Stiennen in de Petruskerk, Tsjerkebuorren 15. Aanvang: 16.00 uur.
Informatie en opgave: berend.vanderwal@hetnet.nl
ZATERDAG 6 OKTOBER
DE WESTEREEN – Ophalen oud
papier t.b.v. Protestantse Gemeente
De Westereen. Vanaf 08.00 uur. Graag
gebundeld.
BUITENPOST – Oogstweekend.
Markt met natuurlijke- en streekproducten, presentatie fruit, bijzondere
groenten en pompoen snijden. Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
ZONDAG  7 OKTOBER
BUITENPOST – Oogstweekend.
Markt met natuurlijke- en streekproducten, presentatie fruit, bijzondere
groenten en pompoen snijden. Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
MAANDAG 8 OKTOBER
HARKEMA – Lezing ‘Ontstaansgeschiedenis Noardlike Fryske Wâlden’.

Openluchtmuseum/Themapark De
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet
IEDERE MAANDAG:
FEANWÂLDEN - 14.30 tot 16.30
uur; Bibliotheek De Boekehoeke in
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek
en een gratis kopje koffie. Kom gerust
eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG
DE WESTEREEN - De Buurtkamer. Iedere dinsdag kun je tussen 9.30
uur en 12.00 uur binnenlopen bij het
Badhûs aan de Sportloane 2B.
IEDERE WOENSDAG:
FEANWÂLDEN - 9.30 tot 11.30
uur Bibliotheek De Boekehoeke in
Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek
en een gratis kopje koffie. Kom gerust
eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG
DE WESTEREEN - Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor van 10.0017.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG
DE WESTEREEN – Koffie café De
Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur. Mûnewei 17.
MAANDELIJKS
DAMWÂLD – Elke 1e en 3e dins-

Frysk sprekwurd
Wat men dronken brekt, moat men
nochteren betelje.
Wat men dronken breekt, moet men nuchter betalen.

dag 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,
Schoolstraat 29b, 9285 Buitenpost.
Entree: volw. € 6,50; kinderen t/m 4
jaar gratis; kinderen 5 t/m 11 jaar €
3,00; 65+ € 5,25. Museumkaart: gratis.
BUITENPOST - IJstijdenmuseum
t/m 1e weekend oktober. Maandag
gesloten. Dinsdag t/m zaterdag: 10:00
- 17:00 uur. Zondag: 12:00 - 17:00
uur. Schoolstraat 29c | 9285 NE Buitenpost | Tel: 0511 54 40 40.
BURGUM - De schepping als pure
kunst door kunstenaar Jan Kooistra
t/m 28 oktober. Vaste exposities: Bulthuis en Minsken. Observeum museum en sterrenwacht, Menno van
Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m
zondag 13.00 - 17.00 uur en vrijdag
van 19.00 tot 22.00 uur. Entree 0 tot 6
jaar gratis. 6 - 16 jaar € 3,00 en volwassenen € 4,50. Zie www.observeum.nl .
DAMWÂLD - Openluchtmuseum
De Sûkerei. T/m 31 oktober. Dinsdag
t/m zondag 13.00-17.00 uur. Entree
€ 5,00; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50;
kinderen t/m 5 jaar gratis. Trekwei 8a.
0511-420936 E-mail: info@desukerei.nl www.desukerei.nl
DAMWÂLD - t/m december. Galerie Jan Reinder Adema. Diverse
exposities van bekende nationale en
Friese kunstenaars. Haadwei 43. 0511

Laatste Kennedymars voor 80-jarige Wim Veninga
V.l.n.r. Froukje Wolters (coach), Wim Veninga en
Marcel de Beer (Sportdriewo). Foto: Sportdriewo

Op 25 augustus 2018 heeft de 80-jarige Wim Veninga voor de 8e keer
de Kennedymars Fryslân volbracht.
Dit is een wandeltocht waarbij door
de deelnemers een afstand van maar
liefst 80 km gelopen wordt. Dit is natuurlijk een prestatie van formaat, laat
staan voor iemand op de respectabele
leeftijd van 80 jaar.
Marcel de Beer van Sportdriewo, die
o.a. de Kennedymars Fryslân organiseert, bezocht Wim Veninga na afloop thuis in Engwierum en verraste
hem met een bloemetje. ‘Voor elk
levensjaar één kilometer, de 8e keer
en op 80 jarige leeftijd’. Deze laatste

Kennedymars zit voor Wim Veninga
vol symboliek. Het is een prachtige
afsluiting van een rijk en gevarieerd
wandel verleden. Vele tochten werden
gelopen, waaronder de Slachtemarathon, de 11-stedenwandeltocht en het
Pieterpad.

organiseerde tochten is nu een afgesloten hoofdstuk. Maar, zo bekende
de energieke Wim, er staat alweer
een nieuw paar wandelschoenen in
de kast. Wellicht komt u hem nog
eens tegen op een zonnige zondagmiddag.

Het klapstuk was de voettocht van
Nijmegen naar Rome die hij samen
met zijn vrouw liep. Voor Wim zijn
het warme herinneringen nu zijn
vrouw hem vorig jaar helaas ontvallen
is. Dit jaar werd Wim tijdens de Kennedymars bijgestaan door buurvrouw
Froukje, die hem door de lastige momenten heen hielp. Deelname aan ge-

Even een blokje om… Op 30 en 31
augustus 2019 organiseert Sportdriewo weer een wandelweekend
met o.a. de 12e Kennedymars Fryslan.
Meer info op www.sportdriewo.nl

Handwerkmarkt Buitenpost

Expositie Rein Halbersma verlengd


Op vrijdag 14 september 2018 wordt er van 11.00-17.00 uur een
handwerkmarkt in het centrum van Buitenpost gehouden.

De expositie “tusken Waad en Wâlden” is verlengd. De schilderijen en aquarellen van beeldend kunstenaar Rein Halbersma mogen nog even blijven hangen
in het gemeentehuis te Buitenpost. Rein Halbersma (1949 Leeuwarden) is een
van de grote hedendaagse noordelijke realisten. Met zijn expositie “Tusken
Waad en Wâlden” laat hij de toeschouwer thuiskomen in het landschap van
Noordoost Friesland. De expositie is nog te zien tot 28 september 2018 in
het gemeentehuis van Achtkarspelen, Stationsstraat 18, 9285 NH Buitenpost.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur.
Meer informatie over Rein Halbersma op zijn website: www.reinhalbersma.nl.
Exposities in het gemeentehuis van Achtkarspelen worden georganiseerd door
de Stichting Keunstkrite Twizel. Meer informatie via info@keunstkrite.nl

U kunt deze dag zo’n 45 standhouders bezoeken die diverse soorten materialen
op handwerkgebied verkopen. Zo kunt u hier onder andere terecht voor brei- en
haakbenodigdheden, quiltstoffen en benodigdheden, vilt, garens, borduurwerk
en eigengemaakte creaties. Tevens is er een naaimachine service center aanwezig waarbij u terecht kunt voor reparaties, naaimachines en advies.
Daarnaast zijn er ook demonstraties van oude handwerktechnieken en kunt u
onder meer kennismaken met de technieken goudborduren, hardanger en frivolité. Op www.handwerkmarktbuitenpost.nl en op Facebook Handwerkmarkt
Buitenpost kunt u meer informatie vinden over de deelnemers en de demonstraties. De handwerkmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement en kan rekenen
op vele enthousiaste bezoekers.
De toegang voor dit evenement is gratis en het centrum ligt op loopafstand van
het treinstation.

– 424696. www.janreinderadema.nl
info@janreinderadema.nl
DAMWÂLD – Galerie Koos Hiemstra open op afspraak of op avontuur.
Eigen werk. 0511-421251 Haadwei
25.
FEANWÂLDEN – Jubileumexpositie Holt. 20 jaar Vereniging van
Noordelijke Hoogdrukkers. Hout- en
linosneden. Zaterdag 15 september t/m zondag 4 november. Gehele
jaar: ‘het laatste Friese torenkasteel’.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag
13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei
griffel en laai’ (‘Met griffel en lei’).
Openluchtmuseum/Themapark De
Spitkeet, De Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 31
oktober. Dinsdag t/m zaterdag: 10.0017.00; zondag 13.00-17.00.
KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie
Louise de Winter, Papergirls en figuratieve schilderijen en Max de Winter
suggestief, figuratieve olie- en acrylschilderijen. Alleen open op afspraak.
0511-450752.
RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur.
Entree € 3,00. Klaarkampsterwei 6.
TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swarteweisein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427,
www.vijversburg.nl, Facebook.com/
parkvijversburg.
Wijzigingen voorbehouden. Controleer
altijd even of er nog veranderingen in het
programma zijn.

Alpha cursus in de
Westereen,
vanaf 20 september
Is er meer!? Ben je zoekende of heb je
het al gevonden, weet je veel of twijfel je aan alles, hoor je bij een kerk of
niet, je bent welkom bij de Alphacursus! De Alphacursus is een basiscursus
christelijk geloof, en is voor iedereen
geschikt, in het bijzonder mensen die
meer willen weten van het christelijke
geloof, die op zoek zijn naar ‘meer’ in
hun leven, die een christelijke partner
hebben, of die wel een ‘opfrisser’ kunnen gebruiken.
Elke cursusavond begint met een
maaltijd, en daarna bekijken we een
inleiding over een onderwerp, waarover we daarna in gesprek gaan. Op
een Alpha (her)ontdek je in een open
en informele sfeer wat het christelijk
geloof inhoudt. De cursus duurt 11
donderdagavonden, vanaf 18:30, plus
een weekend (vrijdagavond + zaterdag
overdag – thuis slapen!). We hopen
weer te starten op 20 september. De
bijeenkomsten zijn in de Kazerne aan
de Munewei. Kijk ook eens op de site
van Alpha Nederland: www.alphanederland.org/try/. Meer informatie en
opgave via Linda Aalderink, aalderinklinda@gmail.com / 06-37480578

Zonnebril verloren
Donderdag 26 juli, omstreeks 11 uur ’s ochtends, ben ik in het Kruidvat in De Westereen mijn zonnebril op sterkte verloren. Deze zonnebril zat in een rode brillenkoker. Ik zou het zeer op prijs stellen als de vinder en/of vindster contact met
mij opneemt via het telefoonnummer 0511-475 238.
Bij voorbaat mijn grote dank. M. de Vries-Hoekstra
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GEEN OPSTARTKOSTEN
GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN
GEEN ABONNEMENTSKOSTEN
LUXEPAKKET OP FUNDA
PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE
360° FOTOGRAFIE
PROFESSIONELE WONINGVIDEO
EN VEEL MEER...

TE KOOP

Neem nu contact op voor
een gratis waardebepaling

GEEN V
ERKOOP
GEEN K
OSTEN

