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Rabobank Noordoost Friesland (0511) 42 63 33

Heb je een (ander) huis op het oog? Bij de Rabobank heb je snel zekerheid of je jouw
droomhuis kunt betalen. Onze adviseurs beantwoorden vrijblijvend al je woonvragen,
zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Droomhuis gezien? Wij helpen je graag.

Kom 
vrijblijvend langs!

Woondromen?

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

Als optometrist bieden we
professionele oogzorg
Bij oogklachten kunt u

direct bij ons terecht

Kollumer�Hartthijs�de�Vries�weer�op�de�fiets
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

KOLLUM�–�Het�grootste�Kollumer�wielertalent�sinds�jaren,�maar�misschien�
wel�ooit�Hartthijs�de�Vries,�zit�na�een�flinke�dip�weer�op�de�fiets�te�genie-
ten�van�zijn�grootste�passie:�wielrennen.�Begin�dit�jaar�moest�de�ambiti-
euze�jonge�coureur�zijn�profcontract�bij�Team�Roompot�onverwacht�weer�
inleveren,�dit�vanwege�hartritmestoornissen.�

Een donker moment in het (wieler)le-
ven van Hartthijs de Vries, die in 2016 
nog de ronde van Zwaagwesteinde op 
zijn naam schreef en die een mooie 
tijd in het verschiet leek te hebben als 
wielrenner. ‘Een jongen met karakter, 
uit het goede wielerhout gesneden,’ 
aldus insiders in deze sport. Dat hij de 
passie voor de wielersport niet van een 
vreemde heeft blijkt duidelijk, als de 
naam van zijn vader Thijs de Vries ter 
sprake komt. Een zeer succesvol ama-
teurwielrenner.

‘Helaas kwam m’n eventuele wie-
lercarrière bij Team Roompot on-
verwacht vroeg ten einde,’ reageert 
de renner, die dit jaar zou debuteren 
als prof. ‘Het was een hele lastige en 
moeilijke beslissing om mijn prof-
contract op te geven. Echter de eni-
ge juiste keuze voor mij was op dat 
moment, om het doktersadvies op te 
volgen en mijn gezondheid voorrang 
te geven,’ aldus Hartthijs de Vries ‘Ik 
kampte met hartritmestoornissen en 

daardoor kon ik niet meer met ple-
zier en vertrouwen op de fiets stappen. 
Gezondheid is toch even belangrijker, 
hoewel de beslissing ook veel pijn 
gaf. Het was een van de moeilijkste, 
maar nog steeds terechte beslissingen 
in mijn jonge leven en zoals het nu 
lijkt, blijft toch de deur naar Roompot 
openstaan.’

Wielrennen is momenteel ontzettend 
belangrijk in het leven van de 21-ja-
rige Kollumer student Commerciële 
Industrie. Hij laat heel veel voor zijn 
sport, wielrennen is een sport die je 
zeven dagen in de week bezighoudt 
en als je er alles uit wilt halen, je er-
naar moet leven. Dit betekent in de 
praktijk veel laten en er een min of 
meer Spartaanse levensstijl op nahou-
den. Karakter is een belangrijk aspect, 
toch is de wielersport, waarvoor de 
liefde met de paplepel is ingegoten, 
niet altijd de rode draad in zijn leven 
geweest. De jonge Hartthijs bleek ook 
over voetbaltalent te beschikken, iets 
wat ook SC Cambuur en SC Heer-
enveen niet ontging. Welke wielren-
ner kan zeggen, dat hij zowel bij SC 
Heerenveen, SC Cambuur en bijna bij 
Roompot heeft gezeten?

‘Ik ben wellicht een laatbloeier in de 
wielersport. Ben op mijn 16e jaar er-
mee begonnen. Ik heb nooit als een 
nadeel ervaren, dat ik niet aan de start 
stond bij het jeugdwielrennen. Ik zie 
het zelf als een voordeel. Zo kon ik 
frank en vrij beginnen in het wieler-
peloton, was voor velen wellicht een 

onverwachte verrassing. Binnen een 
jaar zat ik al bij de Nationale Selec-
tie, waar ik veel heb opgestoken van 
mijn trainer Piet Hoekstra, een zeer 
ervaren en gedreven oud-wielrenner. 
Daarnaast had ik een coach aan huis,’ 
verklaart een spontaan lachende Hart-
thijs de Vries, die daarmee zijn woor-
den dat “het prima gaat” benadrukt. 
Met zijn lengte van 183 centimeter 
is de slechts 85 kilo wegende renner 
geen ras-spurter. Massasprints laat 
hij aan zich voorbijgaan. ‘Ik ben meer 
een klimmer, een tijdrijder, maar een 
sprint in een klein groepje kan ik wel 
aan. Als wielrenner mag je geen angst 
kennen, vallen en pijn lijden hoort 
erbij. Niet dat dit genot is, maar het 
is inherent aan deze prachtige sport. 
Vorig jaar ben ik tijdens de training in 
aanraking gekomen met een auto, Ik 
vloog door het voorraam en lag tussen 
de glassplinters, maar ik heb geen mo-
ment gedacht: ik stop,’ aldus De Vries.

Het moment dat de fiets noodge-
dwongen in de wilgen kwam te han-

gen, was onverwacht en deed pijn, 
meer pijn dan een val met schaafplek-
ken. Hartthijs; ‘Ik had last van hart-
ritmestoornissen. Ik voelde mij niet 
veilig meer op de fiets, durfde er niet 
meer tegenaan te gaan. Ik besefte dat 
ik er in voorzien moest. Ik heb een 
rustpauze genomen en heb heel veel 
onderzoeken laten verrichten. Er gaat 
heel wat in je om. Het leven is even 
een rollercoaster, ik besefte echter dat 
ik nuchter moest blijven. Met beide 
voeten op de grond blijven staan. Het 
bleek geen genetisch bepaalde stoor-
nis te zijn. Er werd niets gevaarlijks 
gevonden, ik zou niet zo van de fiets 
kunnen donderen. Simpel gezegd: ik 
liep niet meer risico dan ieder ander. 
De aderen waren goed. Het was waar-
schijnlijk het gevolg van té intensief 
bezigzijn. Mijn lichaam te weinig rust 
gegeven. Daar heb ik enorm van ge-
leerd.’ 

Inmiddels zit Hartthijs weer op de 
fiets en zijn de eerste goede resultaten 
alweer bijgeschreven op de erelijst. ‘Ik 

train niet minder. Wel anders, houd 
meer rekening met mijn lichaam, 
bouw rustmomenten beter in. Ik voel 
dat ik op de weg terug ben, toch speelt 
het nog in mijn achterhoofd. Het op-
timale vertrouwen is er nog niet, dat 
zal wellicht nog een paar maanden 
duren  maar ik besef van binnen, dat 
het weer goed komt. Als je ziet hoe-
veel onderzoeken ik heb gehad, dan 
bestaat er voor mij geen enkele twij-
fel. Het moet wel in mijn hoofd al-
lemaal nog even op een rijtje komen. 
Ik weet, dat de deur bij Roompot nog 
open staat, maar zover ben ik nog niet. 
Ik ben nog jong, ik heb de tijd. Ik ga 
nu niet forceren. Ik rijd nu veel wed-
strijden in Nederland en hoop weer 
bij de Nationale Selectie te komen, 
zodat ik ook weer wedstrijden in het 
buitenland kan rijden.’ Naast een be-
genadigd wielerrenner blijkt Hartthijs 
ook uitstekend te kunnen relativeren. 
Hij weet waar zijn grenzen liggen, kan 
die grenzen aangeven maar beseft ook, 
dat als hij over bepaalde grenzen gaat 
hij onverantwoorde risico’s neemt.
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U kiest de zorg die u nodig heeft, 
wij geven u de aandacht die u verdient! 

Het kan voorkomen dat u voor korte of langere tijd 
thuis verpleging nodig heeft, bijvoorbeeld wanneer 
u uit het ziekenhuis komt. Of wanneer het niet meer 
lukt op eigen kracht, door ziekte, beperking of ouder-
dom. Ook al heeft u meerder malen per dag verple-
ging nodig, u kunt rekenen op de medewerkers van 
Interzorg Thuiszorg. Samen met de wijkverpleegkun-
dige wordt de gevraagde zorg zo goed mogelijk af-
gestemd op uw specifieke wensen en situatie, want 
zorg is voor iedereen anders.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over 
onze Thuiszorg? Neemt u dan gerust telefonisch 
contact op met onze wijkverpleegkundigen 
Tineke Hijma, Petra Krol of Jeanet de Graaf, via 
088 – 518 0200 of kijk op onze website. 

 Foswerterstrjitte 71
 9172 PS Ferwert

 088 - 518 0200

 info@interzorggroep.nl

www.interzorggroep.nl

• Woonzorg
• Thuiszorg
• Maatschappelijke Zorg
• Maaltijdservice aan Huis

VOORJAARSMODE
Verrassende

VOORJAARSMODE
voor hem en haarvoor hem en haar

. . .Feintensloane 1   Feanwâlden   0511-472381   www.dijkstramode.nl 

Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21

www.autobedrijfboersma.nl    AutoBoersma    AutoBoersma

V 17

SKODA
YETI

1.2 TSI TOUR
HOGE ZIT!

MITSUBISHI COLT CZ3 1.3 INVITE
5 DRS airco, radio cd, trekhaak, 
elektrische ramen, 
centrale vergrendeling, enz.
bj 2006 - 138.989 km € 4.950,-

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

AUTOMAAT

OPEL ZAFIRA 1.8 16V EDITION
airco, Opel radio cd, trekhaak, 
cruise control, elektrische ramen, 
centrale vergrendeling, enz.
bj 2013 - 92.781 km € 12.995,-

PEUGEOT 308 1.6 VTI PREMIÈRE
radio cd, cruise control, trekhaak, 
elek. ramen, licht metalen velgen, 
panoramadak, luxe uitvoering
bj 2008 - 89.901 km € 6.995,-

RENAULT SCENIC 1.6 16V  
BUSINESS LINE airco/ecc, 
Renault radio cd, trekhaak, 
cruise control, mistlampen voor, enz
bj 2008 - 88.950 km € 7.450,-

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

BOERSMA
 VERTROUWD 
 MET SERVICE airco/ecc, Skoda radio cd, cruise control, 

elektrische ramen, licht metalen velgen, 
luxe uitvoering
bj 2012 - 87.732 km € 12.995,-
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Als de brandweer
De brandweer in Friesland heeft gemid-
deld 9,6 minuten nodig om ter plaatse te 
zijn bij een brand. Dat blijkt uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Al-
les wordt tot op de seconde nauwkeurig 
bijgehouden. De brandweer moet namelijk 
binnen 8 minuten ter plaatse kunnen zijn 
volgens de norm. In Friesland is dat onmo-
gelijk, vooral in de dunbevolkte gebieden. 
Zo’n gebied als waar ik woon bijvoorbeeld, 
in Oudega. Vandaar dat er plannen zijn om 
in ons dorp een eigen kazerne te bouwen.
Een brandweerkazerne in Oudega. Het 
nieuws verspreidde zich als een lopend 
vuurtje door het dorp. Want daarvoor zijn 
natuurlijk vrijwilligers nodig. Hé, dacht ik, 
misschien is dat wel iets voor mij. Dus heb 
ik een kort zelfstudieonderzoekje gedaan 
op internet om uit te dokteren waar je als 
vrijwillige brandweerman of -vrouw aan 

moet voldoen. En poeh hé, dat is niet niks.
Om te beginnen moet je beschikken over 
een goede conditie en uithoudingsvermo-
gen. Je moet stressbestendig zijn en dag en 
nacht paraat willen staan. Je moet 18 jaar 
of ouder zijn, tenminste 1,65 meter lang 
zijn en zowel zwemdiploma A als B op zak 
hebben. Je volgt exact dezelfde opleiding 
als een beroepskracht, dus ook doorzet-
tingsvermogen om een studie af te ronden 
is noodzakelijk. En tot slot moet je op 3 tot 
5 minuten afstand van de kazerne wonen 
en werken, om op ieder moment ingezet te 
kunnen worden.
Maar voordat het zo ver is, krijg je een 
sporttest, een brandweertest, een zwem-
test én een psychologische test. Bovendien 
word je medisch gekeurd en moet je een 
‘Verklaring omtrent gedrag’ inleveren. Pas 
wanneer je al deze hordes hebt genomen, 

mag je aan de slag om als vrijwilliger bran-
den te blussen. Tot nu toe ging ik nog als 
een speer. Dus enthousiast las ik verder on-
der het kopje ‘Wat ga je doen?’
Branden blussen is namelijk niet het enige 
dat je doet. Als vrijwillige brandweer kom 
je van alles tegen. Dus niet alleen een 
poesje in de boom dat gered moet worden, 
maar ook ernstige verkeersongelukken, 
verdrinking, rampen en ongelukken met 
schadelijke stoffen. Met andere woorden: 
je moet er van houden om overal met je 
neus bovenop te staan en dan niet alleen 
om te gluren, maar ook daadwerkelijk de 
handen uit de mouwen te steken.
Kijk, en daar haak ik af. Ik wil best wel 
meehelpen om een zielige koe uit de mest-
put te redden. Maar om te zien hoe koeien 
in een brandende stal staan, jakkes nee. 
Ernstig gewonde verkeersslachtoffers uit 
een auto knippen; ik moet er niet aan den-
ken. Of een bedrijfspand binnenstappen 
waar chemische stoffen zijn vrijgekomen 

om te checken of er nog mensen binnen 
zijn. Verschrikkelijk.
Deze korte studie naar mijn eigen brand-
weercapaciteiten toont aan dat ik totaal 
maar dan ook totaal geen geschikte brand-
weervrouw ben. Nu maar hopen dat er on-
der die andere 1700 inwoners van Oudega 
wel geschikte kandidaten zitten. Anders 
hebben we hier straks wel een kazerne 
maar geen vrijwilligers. Tijd om als de 
brandweer op zoek te gaan.

Nynke van der Zee
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Tijdverspilling
Zwarte Piet. Cowboys en Indianen. 
Zeehelden. Man en vrouw. Het mag 
allemaal niet meer. Ja, laten we eerlijk 
zijn, het is toch wel heel erg, dat als je 
ergens rijdt, je al aan de kleur blauw of 
roze van de linten kunt zien of er een 
jongetje of meisje geboren is. Ik denk 
dat we voortaan maar paars moeten 
gebruiken. Gelukkig mogen sommige 
dingen nog wel, wij als vrouwen mo-
gen nog wel een stempel krijgen. Je ziet 
het bijvoorbeeld in de reclame, als een 
jongetje bij opa zit met een hoortoestel. 
‘Als oma te veel kletst’, dan, ja dan zet 
opa het toestel zachter. Wij vrouwen 
kletsen dus te veel, wij vrouwen zijn 
alleen maar goed om baby’s op de we-
reld te zetten. 

Een voorbarige conclusie. De wereld 
zit toch vol met vooroordelen over ons. 
Wij vrouwen zetten jongens en meis-
jes, sorry medemensen op de wereld. 
Dan kan de wereld toch mooi door-
draaien. Een vooroordeel, waarom 
mensen ook altijd nog lachen, ja zelfs 
wij, dat zijn toch wel de moppen, ik 
noem het meer ‘neerbuigend doen’ over 
ons als schoonmoeder. Plotseling blijkt 
dat de schoonmoeder iets teveel van het 
goede is in een relatie van een ander, 
die eerst een tijd bij je binnenschuift. Je 
prijst om je kookkunst enz. Indien ze 
in de gunst zijn, ja dan komt het. Je 
bemoeit je overal mee, je weet het altijd 
beter, dit is niet goed en dat is niet goed.  
En de schoonvader dan? Dat is de goe-
de sul, die helpt bij de klusjes in en bui-
ten huis. Dat is toch zo’n aardige man, 
hij helpt zelfs mee om ervoor te zorgen 
dat het bier niet over datum raakt. En 
wie doet de afwas?,  ja, u raadt het al: 
opa, zet het gehoorapparaat op zacht.

Jefanka 

COLUMN

Besmet�met�het�Barrel�Challenge-virus
Tekst: Nynke van der Zee | Eigen foto’s 

Startnummer�212�prijkt�trots�op�de�stoere�BMW�van�Sake�Bekkema�en�
Gerrit�Teitsma.�Een�paar�klompen�siert�de�trekhaak,�in�het�dashboard-
kastje�ligt�een�cassettebandje�met�de�grootste�hits�uit�1979�en�wie�op�de�
claxon�drukt�wordt�getrakteerd�op�een�vrolijke�symfonie�van�de�lucht-
hoorn.�Het�mag�duidelijk�zijn:�Team�De�Wâldmannen�was�niet�te�missen�
tijdens�de�wintereditie�van�The�Barrel�Challenge�2018.�

Er verschijnt een grote glimlach op de 
gezichten van Gerrit en Sake als beide 
mannen vertellen over hun avonturen 
tijdens de wintereditie van The Barrel 
Challenge 2018. In zeven dagen tijd 
legden De Wâldmannen eind januari 
maar liefst 4500 (besneeuwde) kilome-
ters af tussen startplaats Exloo en eind-
bestemming Kirchberg in Oostenrijk. 
Een uitdagende rit door Duitsland, 
Oostenrijk, Italië en Slovenië. “It wie 
fantastysk”, klinkt het in koor. 

BMW Bea
The Barrel Challenge staat al vele ja-
ren rood omcirkeld in de agenda van 
diverse autoliefhebbers. Ieder jaar 
kunnen deelnemers kiezen uit een 
uitdagende winter- en zomereditie. 
De regels zijn simpel: iedereen kan 
meedoen mits ze beschikken over 
een auto gebouwd voor het bouwjaar 
2000. “Wij hadden onze eigen Bea 
mee”, wijst Sake. Met liefde vertelt hij 
over de stoere BMW uit 1999. “We 
hebben bewust gekozen voor een 
luxere auto. Dit is absoluut geen bar-
rel. Onderweg kwamen we af en toe 
auto’s tegen waarvan we dachten: hoe 
halen ze ooit de eindstreep?”

“Onderweg kwamen we 
auto’s tegen waarvan we 
dachten: hoe halen ze ooit 
de eindstreep?”

Van absolute oldtimers en diesel slur-
pende Cadillacs tot verlengde Mer-

cedesen en piepkleine Mini’s; je kunt 
geen automerk verzinnen of hij staat 
wel aan de start van The Barrel Chal-
lenge. “Dit jaar deden er 600 deelne-
mers mee, waarvan zo’n 40 dames”, 
vertelt Gerrit. “Het is toch voorname-
lijk een mannending. Alhoewel Sake 
en ik niet eens echt handige monteurs 
zijn. Wij kennen elkaar vanuit de 
bouwwereld.”

Besmet op de bouwplaats
Op de bouwplaats ontstond vorig jaar 
zomer het idee om mee te doen aan 
The Barrel Challenge. Gerrit en Sake 
werden aangestoken door de enthou-
siaste verhalen van collega Jouwert 
Turkstra, die samen met Patrick Broe-
ders al eerder meedeed aan The Bar-
rel Challenge. “Het is een virus”, lacht 
Sake. “Nu we één keer mee hebben ge-
daan, zijn we besmet. We hebben ons 
meteen ingeschreven voor de wintere-
ditie van volgend jaar. Dan staat Scan-

dinavië als bestemming in de agenda.”
Ieder jaar kiest de organisatie voor 
bijzondere, spannende, ruige en uit-
dagende routes door schitterende 
landschappen. Ook dit jaar stonden 
er diverse steile hellingen en smalle 
bergpaadjes op de kaart. “We hebben 
de meest fantastische natuur gezien”, 
knikt Gerrit. “Af en toe parkeerden 
we de auto langs de weg om van het 
schitterende uitzicht te genieten. Me-
ters sneeuw, hoge bergen en diepe 
afgronden; de natuur was adembene-
mend mooi onderweg.” 

“Meters sneeuw, hoge ber-
gen en diepe afgronden; de 
natuur was adembenemend 
mooi onderweg”

‘Jou gas jonge’
Gewapend met stoere sneeuwkettin-
gen en een eigen koffiezetapparaat 
trotseerden de heren de meest woeste 
gebieden. Sake: “Onderweg hadden 
we via een 27 MC bakje contact met 
Patrick en Jouwert. In de haarspeld-
bochten hield ik bewust het gas in, zo-
dat het bij Jouwert en Patrick achter 
ons alle hens aan dek was. Die konden 
dan met moeite boven komen. ‘Jou gas 
Sake jonge’, hoorde ik ze dan schreeu-
wen door het 27 MC bakje. En wij 
maar lachen.” Vraag de heren naar een 
kort reisverslag en ze hebben volop 

kleurrijke anekdotes van onderweg. 
Van luxe hotels met zwembaden tot 
ontbijten in een bushokje. “We keken 
er iedere morgen naar uit om weer op 
pad te gaan”, vertelt Gerrit. “We heb-
ben op de meest prachtige plekken 
gestaan. We hadden onze eigen bar-
becue mee, zodat we tussen de middag 
heerlijk konden lunchen. De gehele 
week is er geen enkele wanklank ge-
weest. Het gevoel dat je samen op pad 
bent; dat maakt The Barrel Challenge 
zo bijzonder.”

“Het gevoel dat je samen op 
pad bent; dat maakt The Bar-
rel Challenge zo bijzonder”

Billenknijpen
Wanklanken waren er niet, angstkre-
ten af en toe wel, geven de heren toe. 
“Soms reden we langs diepe afgron-
den over smalle besneeuwde wegge-
tjes, dan was het wel even billenknij-
pen”, grijnst Sake. “Je kunt ook in de 
zomer meedoen, maar in de winter is 
veel uitdagender. En bijkomend voor-
deel is dat we het ook veel beter ‘oan 
tiid’ hebben in de wintermaanden. Je 
leeft maar één keer en werken kan al-
tijd nog wel.” 
Zoals gezegd staat de wintereditie van 
The Barrel Challenge al genoteerd 
in de agenda van Gerrit en Sake. Zo 
lang wordt BMW Bea uitstekend 
verzorgd. “Ik ben van plan om een af-
dakje te bouwen, zodat ze droog kan 
staan”, knikt Sake. “Bea is ons zo goed 
bevallen dat ze volgend jaar zeker weer 
meegaat.” Alleen de luchthoorn moet 
even net wat beter. Gerrit: “We dach-
ten nu al een stoere hoorn te hebben, 
maar dat bleek tegen te vallen. Onze 
toeter viel wat uit de toon. Misschien 
dat er volgend jaar wel een nummer 
van De Hûnekop door de Scandinavi-
sche fjorden klinkt”, knipoogt hij.
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Elkander is de 
nieuwe naam van
De Friese Wouden 
in Dantumadiel en 

Pasana Ouderenzorg

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. 

Vertrouwde zorg in een
vertrouwde omgeving

Talma Hoeve 
Feanwâlden

De Hale 
Damwâld

Talma Hûs  
Feanwâlden

Dongeraheem 
Dokkum

Onze locaties:

Spiker  
Ternaard 

De Skûle  
Metslawier

Brugchelencamp  
De Westereen

De Stelp  
Hollum (Ameland)

‘t Hofke  
De Westereen

www.elkander.frl  |  tel. 088 - 512 7004

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

Lentekriebels verjagen winterkilo’s!

w
w

w
.m

ylifeslim
.com

Verantwoord 1 tot 2 kilo 
per week afvallen

Lente actie!
25 % 

korting op het 

startpakket 

• Verantwoord afvallen zonder jojo effect.
• Onder begeleiding van een ervaren 

consulent.
• Persoonlijk dagschema zonder 

maaltijdvervangers.
• Eenvoudige recepten toepasbaar binnen 

ieder gezin.
• Geen honger maar lekker en gezond 

eten.

• Alles te koop in je eigen supermarkt.
• Meer dan 30 praktijken in Nederland, 

maar ook een online programma.

Stel niet uit maar start in de lente 
en geniet van je nieuwe gewicht in 
de zomer.

Annie Visser
 Eslawald 14, 9269 VH Feanwâlden, 
 Bocksmeulen 41, 9101 RA  Dokkum, 
 0511 - 70 20 63
 annievisser@mylifeslim.com
Uitsluitend op afspraak







Cafe De Jutter

Dorpsstraat 144
1796 CE De Koog (Texel)

T. 0222 888 525

Cafe De JutterCafe De Jutter
20 mei Dario

16 juni Havenzangers

Bin jo de earstfolgende 
Westereender in De Jutter?

20 mei Dario
16 juni Havenzangers

20 mei Dario
16 juni Havenzangers
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Baanbrekend�“oorlogwerk”�Jasper�Keizer�
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Bettie Zijlstra

BUITENPOST�–�Jasper�Keizer,�iedereen�die�ook�maar�enige�interesse�heeft�
in�de�regionale�en�Friese�geschiedenis�van�de�Tweede�Wereldoorlog�kent�
zijn�naam.�Jasper�Keizer,�geboren�in�1931,�groeide�op�in�de�Bildtstreek�
en�kende�daar�een�mooie�jeugd,�ondanks�dat�hij�als�jonge�knaap�de�vijf�
bezittingsjaren�intensief�beleefde.�‘Velen�willen�het�waarschijnlijk�niet�
geloven,�maar�ik�heb�een�geweldige�tijd�gehad�in�de�oorlog.’�Jasper�
Keizer,�oud-onderwijzer�in�Damwâld�en�oud-directeur�van�De�Flambouw�
in�Buitenpost,�heeft�14�boeken�op�zijn�naam.�

Daarbij een aantal baanbrekende werken 
over de Tweede Wereldoorlog, zoals het 
taboe doorbrekende “De Zwarte Wagon”, 
dat gaat over Friese landwachters en stie-
keme verraders. ‘We moeten af van het 
zwart-witdenken, minder snel veroorde-
len, maar meer beoordelen,’ aldus  Jasper 
Keizer, die inmiddels al meer dan zestig 
jaar getrouwd is met Riemkje Bosgra.

‘Mijn hart ligt nog steeds in de Bildthoe-
ke, maar ik zou niet graag meer terug wil-
len. We wonen hier in Buitenpost ook ge-
weldig, maar helaas kan Riemkje vanwege 
fysieke achteruitgang niet meer thuis wo-
nen. Zij woont nu in woonzorgcentrum 
Haersmahiem in Buitenpost. Keizer 
bezoekt zijn vrouw elke dag en ook eten 
ze samen. Haar geestelijke gezondheid is 
gelukkig nog uitstekend, net als trouwens 
die van Jasper Keizer. De auteur heeft in 
zijn woning een groot en gedetailleerd ar-
chief over de Tweede Wereldoorlog. Dit 
archief wordt na zijn overlijden overge-
dragen aan het archief van de gemeente 
Achtkarspelen. Vooral aan het gedetail-
leerde hecht Keizer veel belang. Er kwam 
vrijwel geen letter op papier, zonder dat 
de informatie grondig was onderzocht op 
de feiten, lees de waarheid. Keizer besefte 
als geen ander, dat hij soms over precaire 
zaken schreef, zodat de feiten volledig 
moesten kloppen. Ze werden bijna altijd 
ondersteund door authentieke documen-
ten en eventuele rapporten. ‘Ik zou best 
nog meer willen schrijven, maar momen-
teel ben ik mantelzorger en Riemkje staat 
nog steeds op de eerste plaats bij mij. Ik 
had nooit kunnen doen wat ik heb ge-
daan zonder haar steun.’ 

‘We hadden een geweldige tijd aan de 
Oude Bildtdijk, de langste straat van 
Nederland.  We woonden slechts een ki-
lometer van de zee. Er spoelde van alles 
aan op het strand, zoals brandbommen en 
mijnen. Wij speelden met brandbommen, 
zoals kinderen nu met Lego spelen.’ Als 
bewijsstuk, zoals alles wat Keizer schreef 
bewezen kon worden, pakt hij twee on-
klaar gemaakte brandbommen, een sou-
venir uit die jaren. ‘Maar ook pamfletten 

van de geallieerden of resten aluminium-
folie, gebruikt om de Duitse radars te mis-
leiden vonden we aan de kust. Ik had een 
heel grote collectie pamfletten onder het 
dakbeschot verstopt. Van mijn vader, die 
bij de ondergrondse was, mocht ik ze niet 
houden. Ik stopte ze stiekem onder het 
dakbeschot. Mijn moeder had dat gezien. 
Toen er op een dag een razzia was, moest 
ik ze daar van haar vandaan halen. Dat 
wilde ik niet, ik wilde ze niet kwijt, maar 
het moest. Ik gaf ze moeder, die ze onder 
haar trui verstopte. Zo heb ik ze kunnen 
behouden,’ aldus Keizer, die na de oorlog 
zelf nog in Suriname heeft gediend. ‘Ik 
was een avonturier, ik wou wat van de we-
reld zien,’ is de logische verklaring. 

Het was in Oude Bildtdijk echter niet al-
tijd zonder gevaar. Jasper Keizer herinnert 
zich nog als de dag van gisteren, dat hij als 
jongen oog in oog stond met “de Rooie 
Kleermaker”. Een beruchte commandant 
van de Duitse post Zwarte Haan. Jasper 
had net twee onderduikers gewaarschuwd 
dat de commandant in aantocht was. ‘Ik 
zie hem nog voor mij staan met zijn 
bruine glacéhandschoenen. Ik kreeg een 
harde klap tegen mijn hoofd en ik lag in 
de heg.’ Zonder dat hij het besefte, heeft 
hij in de oorlog ook als koerier gediend 
om de Ondergrondse te ondersteunen. 
‘Ik moest papieren, die onder mijn blouse 
verstopt zaten, van de een naar de ander 
brengen.’ Na de oorlog was het ook voor 
de jonge Jasper Keizer “de kop derfoar 
en ferjitte”. Hij ging in militaire dienst, 
trad in het huwelijk en studeerde soms 
tot diep in de nacht om een toekomst 
op te bouwen. Als militair was hij ook 
betrokken bij de ramp die Zeeland trof. 
De oorlog werd voor een aantal jaren 
naar de achtergrond verplaatst, maar bleef 
niet voorgoed uit beeld, omdat Keizer be-
langstelling had voor geschiedenis. Zijn 
belangstelling ging daarbij vooral ook uit 
naar de lokale geschiedenis, waarin de 
Tweede Oorlog uitstekend paste. Ook 
ontwikkelde hij een passie voor schrijven, 
waarbij zijn gedegenheid in onderzoek 
en feiten verzamelen hem uitstekend van 
pas kwamen. Steeds meer ontwikkelde de 

passie voor de oorlog zich en dan vooral 
voor de mensen die aan de “verkeerde” 
kant stonden. Keizer oordeelde niet, maar 
zocht naar gegevens die van waarde kon-
den zijn om feiten vast te leggen. Toch 
bleef het hoe en waarom steeds onder zijn 
aandacht, maar nooit nam hij plaats op de 
stoel van de rechter. Honderden Friezen 
die heulden met de vijand, werden met 
voor- en achternaam genoemd in zijn 
boek “Dienen onder het hakenkruis”.

Namen ook uit deze regio en nog meer 
namen en feiten werden genoemd in zijn 
boek “De zwarte wagon”. De Friese leden 
van de Landwacht werden daarin be-
noemd. Vervloekt, verafschuwd en bespot 
werden ze, herkenbaar aan zwarte unifor-
men met een rode band om de linkerarm. 
Ze hielpen de Duitsers op vaak brute 
wijze bij het opsporen van onderduikers 
en het bestrijden van het verzet. Maar 
ook de voor het oog brave burgers zonder 
uniformen, die stiekem hun man, buur-
man of collega verlinkten, komen in het 
boek aan de beurt. ‘Nee, ik pretendeer niet 
compleet te zijn. Dat is onmogelijk. Ik 
baseer mijn informatie op vele gesprek-
ken met betrokkenen, rechtbankversla-
gen en krantenarchieven. Over de foute 
Nederlanders is veel minder geschreven 
dan over de goede. Ik ben in mijn vraag-
gesprekken altijd duidelijk en eerlijk ge-
weest. Mensen hebben mij in het geheim 
dingen verteld. Als ik beloof dat ik er niets 
over ga schrijven, doe ik dat ook niet. Ik 
wil recht door zee gaan. Ik besefte altijd, 
dat het moeilijke onderwerpen konden 
zijn. Niet iedereen was er altijd blij mee, 
ik heb gehoord dat ik beveiliging heb ge-

had, zonder dat ik dat zelf wist. Drie da-
gen en nachten lang heeft men mij, vóór 
de presentatie van één van mijn boeken, 
geschaduwd. Ze waren bang dat mij iets 
zou overkomen. Opmerkelijk genoeg zijn 
velen achteraf heel blij met de informatie 
over hun naasten. Zij hebben nu eindelijk 
ware feiten op papier. Terwijl de omge-
ving vaak veel wist, wisten sommige na-
bestaanden vrijwel niets. Ze werden soms 
op scholen buitengesloten en uitgeschol-
den, terwijl ze zich nergens van bewust 
waren.’ De boeken van Keizer hebben er 
zeker toe bijgedragen, dat hier meer en 
eerlijker over gepraat kon worden. ‘In veel 
gevallen is de familie juist blij met publi-
catie,’ stelt Keizer. ‘Uiteindelijk heb ik op 
zo’n ingrijpend boek als “De Zwarte Wa-
gon” slechts twee negatieve reacties gekre-
gen van mensen die verklaarden, dat hun 
in het boek genoemde familielid niet be-
trokken was bij de landverraders. Helaas 
voor hen, de bewijzen oordeelden anders.’

‘Ik heb het niet alleen gedaan. Ik heb 
veel hulp gehad, ook van mensen als 
Jack Kooistra en Jan Kooistra. Het is in-
tensieve arbeid, je duikt avonden lang in 
de archieven op zoek naar ontbrekende 
schakels, nieuwe namen of bewijzen. 
Als er dan mensen zijn die hun privé-
archieven beschikbaar stellen, moet je 
daar dankbaar voor zijn. Ik heb steeds 
gedegen onderzoek gedaan, maar dat is 
heel veel werk. Puzzelstukjes zoeken om 
zodoende bewijzen te verzamelen. Tijd-
rovend, maar machtig werk. Dat je nu 
achteraf kunt concluderen dat mensen er 
ook nog baat bij hebben, is prachtig. Het 
is vooral een zaak van vertrouwen, als je 

met mensen spreekt die aan de verkeerde 
kant stonden. Vaak bleek er bij hen ook 
van opluchting sprake te zijn, omdat ze 
eindelijk hun verhaal, hun drijfveer kon-
den vertellen. Het was vaak niet zo zwart-
wit als vooraf werd verwacht. Ik liep met 
geheimen rond, maar ook met informatie 
die de overheid soms graag wilde hebben. 
Mijn woord is en was mijn woord. Daar 
moet je voor staan, als mensen dat besef-
fen heb je eerder toegang. Het waren niet 
altijd mooie verhalen, ik heb ook gruwe-
lijke details vernomen,’ besluit Jasper Kei-
zer, die uitstekend kan relativeren en in 
een gesprek de indruk geeft van een “open 
boek” te zijn. Vele bladzijden blijven ech-
ter gesloten. Een woord, een woord. Hij 
is een betrokken en sociaal mens, want 
Keizer ging ook regelmatig bij scholen 
in Achtkarspelen langs om te vertellen 
over de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast 
schrijft hij nog steeds artikelen voor De 
Binnenste Buiten, de dorpskrant van Bui-
tenpost. Jasper Keizer was voorheen ou-
derling, bekleedde twee bestuursfuncties 
bij de landelijke Bond van Onderwijs en 
de landelijke Bond van Wapenbroeders.

‘Historie van de Tweede Wereldoorlog 
van het dorp Buitenpost’ is de titel van 
het laatste werk van Jasper Keizer, dat on-
langs verscheen. Het is een verzamelband 
van de over een periode van acht jaar ver-
schenen artikelen in dorpsblad De Bin-
nenste Buiten. De oud-onderwijzer heeft 
daarmee op grondige wijze veel facetten 
van de plaatselijke geschiedenis van 1940 
tot 1945 vastgelegd. Het boek is verkrijg-
baar bij de Stichting Oud-Achtkarspelen 
en kost 15 euro. 

Bevrijdingsconcert in De Westereen
DE�WESTEREEN�-�Zaterdag�5�mei�organiseert�het�shantykoor�“De�Swem-
mersjongers”�uit�De�Westereen�weer�haar�ondertussen�traditionele�Be-
vrijdingsconcert�in�restaurant�Fiversicht�in�zorgcentrum�Brugchelencamp.�
Het�vorig�jaar�20-jaar�bestaande�shantykooor,�organiseert�al�circa�15�jaar�
dit�Bevrijdingsconcert,�dat�iedere�keer�weer�uitstekend�wordt�bezocht�en�
een�hoge�waardering�krijgt.�In�de�eerste�jaren�werkten�muziekvereniging�
Harmonia�en�de�Swemmersjongers�nog�samen.

De Swemmersjongers bestaan inmid-
dels ruim twintig jaar, een periode 
waarin het shantykoor zich ieder jaar 
weer heeft bewezen. Ook voor deze 
editie zijn inmiddels de repetities in 
volle gang. De zaken bij het shanty-
koor, onder leiding van Lina Wes-
terhof, lopen uitstekend en er is nog 
steeds sprake van een stijgende lijn. 
De 21 zangers voelen elkaar uitste-
kend aan, dat zal direct al blijken bij 
het eerste nummer, traditiegetrouw 
het Wilhelmus. Het concert wordt 
wederom afgesloten met It Frysk 
Folksliet en daartussenin zal uiteraard 
de bevrijding ter sprake komen, maar 
ook veel van het prachtige repertoire, 
dat deels op 3 cd’s te vinden is, zal ten 
gehore worden gebracht.

‘De Swemmersjongers vinden het 
belangrijk om even stil te blijven be-
staan. Nog steeds zijn er mensen in 
ons midden die de oorlog hebben 
meegemaakt en dus ook de bevrijding. 
We vinden het eigenlijk voor iedereen 
belangrijk, even stil blijven staan bij 
de vrede die we nu hebben. We willen 
dit graag met zoveel mogelijk men-
sen delen. Ieder jaar weten, niet alleen 
veel inwoners, maar ook mensen van 
buiten Brugchelencamp de weg te 
vinden’, naar het concert. We zullen 
weer alles geven. Dat het een prachtig 
concert gaat worden staat vast, mede 
dankzij de medewerking van drie ac-
cordeonisten: Siepie Borger, Tjalling 
Postma en Lina Westerhof, onze di-
rigent’, aldus pr-medewerker Hans 
Visser. 

‘Waar heb je ín De Westereen meer 
mensen, die de bezetting aan den lijve 
hebben ondervonden en de bevrijding 
ook daadwerkelijk hebben meege-
maakt dan in zorgcentrum Brugche-
lencamp. Vandaar ook de keuze om 
voor dit concert Restaurant Fiver-
sicht van Brugchelencamp als locatie 
te kiezen. Te mogen leven in vrijheid 
is een groot goed en dat willen de 
Swemmersjongers graag met u vieren. 
De Swemmersjongers brengen een 
fleurig repertoire, zodat het een fees-
telijke middag beloofd te worden.’ De 
entree bedraagt € 3,50. Hierbij is kof-
fie met koek inbegrepen. Het tijdstip 
van aanvang is 15.00 uur. Bevrijdings-
concert met shantykoor ‘De Swem-
mersjongers’. 
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De Westereender Keaplju
 

Bedrijf van de Maand: 

Wij weten 
wat u 
beweegt!
De Vesteynde

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma Texo 
Texo Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte 5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•  Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 72c, tel. 447334

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121

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

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

•  Wijma Schoorsteen en Haarden
Suder Stasjonsstrjitte 19, tel. 542149
info@wijmatwijzel.nl

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

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

Kijk voor 
meer info op 
Westereenderkeaplju.nl

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

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

•  Brugchelencamp, Zorgcentrum 
Brugchelencamp 1, tel. 448181

•  De Bruin Isolatie 
Miesstrjitte5, tel. 449537

•  Coop supermarkt 
Ljurkstrjitte 63, tel. 448860

•  DA Drogisterij Fizel 
Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

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

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

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

•  Elzinga, Evenementenhal 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7  
tel. 442245

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

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

•  Feenstra, GroenRijk 
Boppewei 17, tel. 443180

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

•  Friesland Sportprijzen 
Yndustrywei 5, tel. 443220

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

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

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

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

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

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

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

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

•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939

•  Present Promotion 
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Anja, Snackbar 
Salomon Levystrjitte 1, tel. 444488

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

•  Baarsma, Texo 
Foarstrjitte 46, tel. 441201

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

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

•  Hans Brolsma verhuizingen - 
transporten - pianovervoer - opslag 
Ferlinge Stasjonsstrjitte72  
tel. 445193 
www.hansbrolsma.nl
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Ljurkstrjitte 61, tel. 445177

•  Dantuma, Slagerij 
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672

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

•  De Dorpsacker, Apotheek 
Badhúswei 1a, tel. 445050
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De Gentiaan 23, tel. 446021  
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Boppewei 17, tel. 443180
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Tolwei 24, tel. 444805  
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Skriesstrjitte 1, tel. 442233

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

•   Jilderda, Bloemenboetiek 
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068

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

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

•  Koster Installatiebedrijf 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877

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

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

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

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

•  Multimate Bouwmarkt 
Tolwei 22, tel. 444747

•  NOF B.V., Taxi- & Touringcarcentrale 
Foarwei 235, Kollumerzwaag  
tel. 444000, www.taxinof.nl
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Noarder Stasjonsstrjitte 52, tel. 442638 
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•  Poiesz Supermarkt en Slijterij 
Foarstrjitte 49, tel. 443939
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Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447

•  Primera Jousma 
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207

•  Rabobank 
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815

•  Riemersma, Slagerij 
Tsjerkestrjitte 2, tel. 441276

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

•  Sake Store 
Foarstrjitte 37, tel. 442900

•  Kapsalon S’he 
Skoallestrjitte 1, tel. 447216

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

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

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

•  Topfiets 
Noarder Stasjonsstrjitte 21  
tel. 06-13318736

•  Total Tankstation en Carwash 
Noarder Stasjonsstrjitte 40

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

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

•  Visser, Woninginrichting 
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46  
tel. 442121

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

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

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

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

•  v.d. Zwaag Tegelbedrijf en 
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Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender Keaplju

Fo
to

: 
Fo

to
gr

afi
e 

Ja
ap

 d
e 

B
oe

r

Noarderstasjonsstrjitte 41
De Westereen  0511-441672

www.slagerij-dantuma.nl

Volg ons ook op facebook

Aanbiedingen zijn geldig van 11 t/m 21 april 2018

Slagerij Dantuma 85 jaar!

Raad het gewicht van 
alle medewerkers bij 

elkaar en win een goed 
gevulde vleesmand!

Bij besteding van 10 euro 
of meer, voor iedere klant 

een leuke attentie!

 Voor de kinderen is er een grabbelton.

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

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

www.korelzinga.nl

Nijewei 15 2  TL Veenwouden
06 - 4 27 84 info@korelzinga.nl
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“Hjir�yn�De�Westereen�binne�wy��
allegear�keapmantsjes”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s: Jaap de Boer 

Wat�hebben�kinderboeken,�schoonmaakmiddelen,�voetballen,�laptop-
hoesjes�en�wenskaarten�met�elkaar�gemeen?�Niets�zou�je�in�eerste�
instantie�zeggen.�Toch�vind�je�deze�bonte�verzameling�van�producten�in�
het�megamagazijn�aan�de�Yndustrywei�1�in�De�Westereen.�In�de�voor-
malige�spijkerbroekenfabriek�van�Bacofa�maken�Sierd�Henk�de�Bruin�en�
Pim�Albronda�handel�van�grote�eindvoorraden.�Bovendien�is�het�logistiek�
centrum�de�perfecte�leerfabriek�voor�studenten�van�ROC�Friese�Poort.

Stap binnen in de megaloods van 
Sierd Henk en Pim en je staat oog 
in oog met pallets vol spullen. Van 
boeken over Drentse kerken tot voet-
balscheurkalenders. Van de stoute 
avonturen van Pietje Bell tot de span-
nende belevenissen van paardenmeisje 
Floortje. “Kinst it sa gek net betinke, of 
wy ha it”, lacht Sierd Henk. Het logis-
tiek centrum van bijna 2500 m² staat 
vol met pallets. Allemaal eindvoorra-
den (ook wel stocklots genoemd) die 
op worden gekocht bij leveranciers. 
“Ik zie handel in alles wat met papier 
of speelgoed te maken heeft. In die 
branches heb ik zo mijn connecties.”

Leren op Locatie
Wie niet beter weet, zou denken 
dat de producten op de grote pallets 
kriskras opgestapeld liggen in de fa-
briekshal. Maar niets is minder waar. 
“Leerlingen van de opleiding Logis-
tiek van ROC Friese Poort hebben 
alles tot op de meter uitgedacht”, legt 
Herbert Groenevelt uit. Als account-
manager van de Friese Poort vond hij 
de perfecte Leren op Locatie-plek in 
De Westereen. “Hier leren jongeren in 
de praktijk wat er komt kijken bij het 
runnen van een logistiek centrum. Van 
tellen en inpakken tot het maken van 
pakbonnen en orders in het digitale 
systeem. Leerlingen leren hier alle fa-
cetten van logistiek en ondernemen.”

“Leerlingen leren hier alle 
facetten van logistiek en 
ondernemen”

Sinds 2017 is het magazijn op de 
Yndustrywei in officiële Leren op 
Locatie-plek. Maar de samenwerking 
tussen Sierd Henk en Herbert bestaat 
al veel langer. “De Friese Poort heeft al 
zo’n negen jaar een aantal winkels die 
dienen als leerbedrijf ”, legt Herbert 
uit. “Inmiddels hebben we outletza-
ken in Dokkum, Kollum en Drach-
ten, waar we samenwerken met plaat-
selijke ondernemers uit de regio, zoals 
Sierd Henk en Pim. De ondernemers 

vullen de winkel met hun producten, 
waarna leerlingen van de Friese Poort 
voor de rest zorgen. De winkel wordt 
volledig door onze studenten gerund.”

Een neusje voor handel
Het grote voordeel van deze leerbe-
drijven is dat leerlingen niet uit een 
boekje leren hoe ondernemen werkt, 
maar in de praktijk ontdekken wat 
er allemaal komt kijken bij het run-
nen van een eigen bedrijf. “Een win-
kel runnen, is veel meer dan klanten 
helpen”, zegt Herbert. “Leerlingen 
zien in de praktijk dat je ook rekening 
moet houden met de energienota, de 
huur en de schoonmaakkosten. Deze 
samenwerking met het werkveld 
vormt de perfecte driehoek: school, 
ondernemers en gemeenten vullen el-
kaar uitstekend aan.”

Ondernemen vraagt naast verstand 
van zaken vooral ook om een neusje 
voor handel. En dat heb je of dat heb 
je niet, weet Sierd Henk. Ondernemen 
is hem met de paplepel ingegoten. “Ik 
kom uit een echte ondernemersfami-
lie. Mijn pake en beppe hadden hier 
in De Westereen een kruidenierswin-
kel aan het spoor. Mijn heit en mem 
hadden een boartersguodwinkel in het 
dorp. Ik ben achter de toonbank op-
gegroeid. En nu zit ik hier in de oude 
spijkerbroekenfabriek en draag ik sa-
men met Herbert mijn steentje bij aan 
het opleiden van nieuwe ondernemers. 
Ik probeer ze dat gevoel voor handel 
mee te geven. Welke producten slaan 
aan, wanneer moet je investeren en 
wanneer juist niet? Daarin schuilt het 
geheim van de echte ondernemer.”

Rages voorspellen
Een geheim dat Sierd Henk zelf als 
geen ander kent. Al meerdere keren 
was hij zeer succesvol in het voorspel-
len van rages. “Mijn eerste grote rage 
was in 2004 de Scoubidou touwtjes. 
Daar kocht ik er pallets vol van in om-
dat ik het voorgevoel had dat dit wel 
eens groot kon worden.” Zijn voorge-
voel blijkt te kloppen, want in no time 
zijn de Scoubidou touwtjes niet meer 
aan te slepen. Sierd Henk is één van 
de trendsetters. In 2014 volgt de twee-
de trend: de Loom bandjes. Opnieuw 
slaat hij de spijker op z’n kop door nog 
voordat de bandjes een rage zijn pal-
lets vol in te slaan. Met de Spinners in 
2017 is het opnieuw raak. Pallets vol 
laat Sierd Henk invliegen en de Spin-
ners vliegen net zo snel zijn magazijn 
weer uit.

Wat is zijn geheim? Sierd Henk glun-
dert. “Het ontdekken van ragepro-
ducten gaat echt op gevoel. Je kunt 
niet terugvallen op cijfers. Je moet 
aanvoelen hoe snel een rage komt en 
wanneer het weer is afgelopen. In de 
loop der jaren heb ik een gigantisch 
netwerk opgebouwd in de speelgoed-
branche. Wanneer ik een product zie 
dat in beweging is, dan kan ik het heel 

snel uittesten bij een aantal pionnen 
in de markt. Dat is mijn geheim. Je 
moet een neus hebben voor de handel. 
Daarom zit ik hier in De Westereen 
ook helemaal op mijn plek. Het zijn 
hier allemaal ‘keapmantsjes’.”

“Het ontdekken van rage-
producten gaat echt op ge-
voel. Je kunt niet terugvallen 
op cijfers.”

Krachten bundelen
Sierd Henk haalt een doos met Squis-
hies tevoorschijn. De vrolijke foom 
poppetjes en kleurrijke sleutelhangers 
uit China zijn op dit moment boo-
ming. En jawel: opnieuw zit Sierd 
Henk er middenin. “Bij handeldrijven 
met China komt heel wat kijken”, be-
nadrukt hij. “Voordat we producten 
laten invliegen, vraag ik eerst een SVS-
rapport aan van de Stichting Veilig 
Spelen, waarin het product grondig 
wordt gecheckt op diverse eigenschap-
pen. Zitten er geen schadelijke stoffen 
in? Voor welke leeftijd is het geschikt? 
Zijn de patentrechten goed geregeld? 

Met dit rapport weten we zeker dat 
we degelijke en veilige producten im-
porteren. Met de Squishies is het voor 
het eerst dat we onze eigen naam dit 
product op de markt brengen.” Hij 
wijst op de sticker op de doos, waar de 
naam Trends & Hypes Trading BV op 
prijkt. “Dat is onze nieuwste telg in de 
handelsfamilie”, knikt hij trots.

Binnenkort komt er een nieuwe on-
dernemer bij in het magazijn. “Doel is 
dat we onze krachten bundelen, zodat 
we elkaar verder kunnen versterken”, 
vertelt Sierd Henk. “Je moet niet al-
leen maar naar jezelf kijken, maar een 
veel bredere blik hebben. Collega’s 
zijn niet per se concurrenten, maar 
kunnen ook uitstekende partners zijn. 
Dat zie je nu in ons logistiek centrum 
ontstaan. Het gevoel van: samen staan 
we sterk. Juist dat is ons doel. Met el-
kaar de schouders er onder om samen 
successen te boeken.”

“Collega’s zijn niet per se con-
currenten, maar kunnen ook 
uitstekende partners zijn”

Puzzelstukjes op hun plek
Met het succesvolle concept van de 
leerbedrijven en het logistiek centrum 
scoren Herbert en Sierd Henk hoge 
ogen in de onderwijswereld. Herbert: 
“Vorig jaar hebben we in Nieuwe-
gein een presentatie gegeven voor alle 
ROC’s in Nederland. We lieten zien 
dat je de winkel en het logistiek cen-
trum heel succesvol kunt laten runnen 
door leerlingen. Wanneer alle puzzel-
stukjes op z’n plek vallen, ontstaat er 
een heel mooi project, waar iedereen 
de vruchten van plukt. Tevreden klan-
ten, blije ondernemers en belangrijker 
nog: leerlingen die klaar zijn voor het 
echte werk. Dat we daar ons steentje 
aan mogen bijdragen; daar zijn we nog 
het meest trots op.”

Sierd Henk de Bruin (links) en Herbert Groeneveld
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Autoservice Jan Hoekstra 

Dokkumerlaan 6,  9113 AN  Wouterswoude 
Tel. 06 - 11115295 

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

 

Airco service € 85,00 
 

Banden * Winterbanden * Accu’s 
 

Nieuw: mobiele aircoservice 
voor trekkers en machines

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

www.multistyle.nl

FRVFRV

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

 
Het betrouwbare adres voor 

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

Springkussens Opblaasfiguren Partyverhuur Mobiele badkamers

Van Tuijl Verhuur

info@bestratingsbedrijfvisser.nl  | www.bestratingsbedrijfvisser.nl

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

Altijd meer dan 
30 occasions op 
voorraad

Gastouderbureau de Wâlden

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

Telefoon: 06-46776278 www.kindvandaag.nl

Wie vertrouw
jij het meest 

kwetsbare toe?

www.verloskundigen-dokkum.nl

Suder Stasjonsstrjitt e 4 De Westereen  

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

Tetsje’s Nagelstudio
voor mooie & betaalbare nagels 

TELEFOON: 0511 44 44 88
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Drie�informatiepanelen�“Se�foelen�foar�ús”
DANTUMADIEL�–�De�meimaand�staat�nog�steeds�in�het�teken�van�de�
Tweede�Wereldoorlog.�Een�oorlog,�die�niet�alleen�slachtoffers�eiste�af-
komstig�uit�onze�regio.�Ook�veel�bevrijders�sneuvelden�voor�ons.�Tijdens�
de�Tweede�Wereldoorlog�crashten�in�de�omgeving�van�Damwâld�drie�
geallieerde�vliegtuigen,�waarbij�meerdere�doden�te�betreuren�vielen.�

Hannie Bosma en gemeentelijk archi-
varis Pieter van der Bij, namen in 2016 
het initiatief om de tijdelijke werkgroep 
“Se foelen foar ús” op te richten en om 
drie informatiepanelen te plaatsen over 
de gesneuvelde vliegtuigbemanningen. 
“Omdat wij nooit vergeten, dat anderen 
hun leven gaven voor onze vrijheid”. Op 
18 mei vorig jaar werd het eerste paneel, 
over de crash van de Boston, onthuld. 
Voor 5 mei staan de twee Stirlings op 
het programma. Op de panelen zal de 
geschiedenis van de laatste vluchten van 
de vliegtuigen worden verteld en zul-
len niet eerder gepubliceerde foto’s van 
bemanningsleden en archiefstukken te 
zien zijn. 

Hannie Bosma-Kramer uit Feanwâld-
sterwâl en archivaris Pieter van der Bij, 
hebben samen de tijdelijke werkgroep 
“Se foelen foar ús” opgericht.  Inmiddels 
is het duo versterkt met Nynke Hoog-
hiemster. Het doel van de werkgroep is, 
om de bijzondere oorlogsverhalen die 
achter de witte grafstenen schuilgaan op 
de begraafplaats in Damwâld, op drie 
informatiepanelen in de regio te vertel-
len. De panelen, worden in overleg met 
de gemeente Dantumadiel geplaatst, 
nabij de exacte crashlocaties van de toe-
stellen, op plekken die gemakkelijk voor 
de fietsrecreant bereikbaar zijn.

Kort na haar oprichting heeft de 
werkgroep de hulp ingeroepen van de 
SMAMP (Stichting Missing Airmen 
Memorial Foundation) uit Leeuwarden. 
Deze stichting heeft voor de werkgroep 
inmiddels historisch onderzoek ver-
richt naar de vliegtuigcrashes rondom 
Damwâld en is erin geslaagd om de 
nabestaanden van de daarbij betrokken 
bemanningsleden in het buitenland te 
traceren. ‘We zijn bijzonder ingenomen 
met het feit, dat we er in korte tijd in 
zijn geslaagd om het totale kostenplaatje 
rond te krijgen. Dit dankzij een aantal 
bedrijven die belangeloos hun mede-
werking hebben verleend. Voor ons een 
bevestiging, dat veel mensen achter het 
initiatief staan,’ aldus Van der Bij.

Hoewel er vanaf het begin van de Twee-
de Wereldoorlog een felle strijd in de 
lucht werd geleverd, intensiveerden de 
geallieerde luchtmachten vanaf 1942 
hun luchtaanvallen op nazi-Duitsland. 
In de nachtelijke uren vlogen bommen-
werpers van o.a. de Britse en Canadese 
luchtmacht over Fryslân, op weg naar 
doelen in Noord-Duitsland, waaronder 
de steden Emden, Bremen, Hamburg 
en Wilhelmshaven. Om geallieerde 
vliegtuigen te onderscheppen, waren de 
Duitsers al in 1940 begonnen aan de 
bouw van een groot militair vliegveld 
bij Leeuwarden. De daar gestationeerde 

nachtvliegers waren een geduchte te-
genstander van de Royal Air Force en 
zorgden voor een groot aantal vliegtuig-
crashes in Fryslân.

Op 18 mei 1942 stortte, kort na één uur 
‘s nachts, een Boston jachtbommenwer-
per neer bij Vrijstad onder Murmerwou-
de. Het vliegtuig was bij het vliegveld 
Leeuwarden door luchtafweergeschut 
geraakt, terwijl het bezig was om de daar 
opstijgende en landende nachtjagers te 
beschieten. Van de vier bemanningsle-
den overleefde alleen de piloot de crash. 
Hij werd door de Duitsers gevangen 
genomen. De drie gesneuvelden werden 
op de algemene begraafplaats van Mur-
merwoude ter aarde besteld. Bijzonder 
is, dat zich onder de slachtoffers een van 
de weinige Mexicanen in geallieerde 
dienst bevond: boordschutter sergeant 
Sebastian Mier.

Bijna een jaar na de crash bij Vrijstad 
stortten kort na elkaar twee viermotorige 
Stirlings neer in de omgeving van het la-
tere Damwâld. Op 1 mei 1943 slaagde de 
Duitse jachtvlieger Bredereck erin, om 
de Stirling R9263 neer te schieten boven 
de Borken onder Akkerwoude. 

De boordwerktuigkundige “Curley” 
Painter was de enige overlevende van 
de zevenkoppige bemanning. Hij werd 
zwaargewond bij Rinsumageest gevon-
den en overleefde de oorlog in krijgsge-
vangenschap. De andere bemanningsle-
den werden in Akkerwoude begraven. 
Onder hen de enige twee Canadees-
Joodse slachtoffers, die de luchtoorlog 
boven Fryslân heeft geëist: Louis Nutik 
en Harold Nobert. De andere slachtof-
fers waren boordschutter A. E. Emms, 
piloot officier E.C. Hallding en schutter 
N.A. Peachev.

Terwijl de slachtoffers van Akkerwoude 
nog maar net ter aarde waren besteld, viel 
op 5 mei 1943 opnieuw een Stirling ten 
prooi aan de Duitse nachtjagers. Stirling 
BF505 was onderweg naar Dortmund, 
maar werd door een vijandelijke jager on-
derschept. Het vliegtuig kwam om 01.07 
uur neer bij Murmerwoude. Slechts drie 
van de acht bemanningsleden overleef-
den de tragedie, de andere vijf werden in 
Murmerwoude begraven. De slachtoffers 
waren: Sergeant F.N. Robinson (piloot), 
sergeant H.W. Sawking, sergeant W.N. 
Forth, sergeant-vlieger G.A. Hinshel-
wood en luitenant-vlieger W.L. Turner. 
Ook deze jonge mannen moesten hun 
strijd voor onze vrijheid helaas met de 
dood bekopen.

De slachtoffers van de luchtoorlog in en 
rondom Damwâld zullen middels hun 
portretten, letterlijk en figuurlijk een 
gezicht krijgen. Zij die voor ons vielen 
waren gewone jongens in een onge-
wone tijd, die onbaatzuchtig hun leven 
waagden en gaven voor vrijheid en de-
mocratie. Hun missies waren bijzonder 
gevaarlijk en zorgden voor veel slacht-
offers, zowel onder de geallieerde vlieg-
tuigbemanningen als onder de Duitse 
burgerbevolking. ‘Wij zijn van mening 
dat we dit nooit mogen vergeten, maar 
dat dit ook zichtbaar moet zijn voor de 
regionale bevolking en de toeristen die 
onze regio bezoeken.’ 

Syktocht�nei�twa�Ingelse�toeristen�
krijt�happy�ending
Troch Pieter van der Bij

De�wurkgroep�Se�foelen�foar�ús.�is�fan�doel�om�op�de�trije�plakken�yn�Dam-
wâld�dêr’t�yn�‘e�oarloch�fleanmasines�delstoarten�binne,�monuminten�te�
pleatsen.�De�generaasje�dy’t�dat�meimakke�hat�en�der�noch�fan�fertelle�kin,�
is�der�skielk�net�mear,�dat�it�is�winliken�fan�belang�dat�de�ferhalen�oer�de�
bemanningsleden�dy’t�‘foar�ús�foelen’,�noait�ferdwine�sille.�Mei�in�monumint�
en�in�boekje�oan�nije�generaasjes�trochjûn�wurde�moatte.�

Op 18 maaie 2017 is der yn dat ramt 
in monumint pleatst op Frijstêd. Op 
5 maaie 2018 sille noch twa fan sok-
soarte monuminten pleatst wurde yn 
‘e Boarken en by it saneamde swart 
brechje (achter it nije bedriuwsgebou 
fan Raadsma op Zuiderschans yn Dok-
kum). ‘Ik kaam op yn kontakt mei frou 
Van der Steege fan de Finnewei tusken 
Damwâld en De Geast. Hja fertelde it 
folchjende singeliere ferhaal. Hja wie 
mei har man te kuierjen en doe waarden 
se oanhâlden troch twa Ingelssprek-
kende manlju yn in swarte auto. It hie 
likegoed it begjin wêze kinne fan in nije 
ôflevering fan Midsummer murders. Dy 
manlju besochten dúdlik te meitsjen dat 
se op syk wienen nei De Boarken, want 
dêr skynde de pake fan ien fan de beide 
manlju yn de oarloch delkommen te wê-
zen, grandfather wie de iennige dy’t dat 
oerlibbe hie. De Van der Steegen koenen 
de manlju wol ferdútse wêr’t de Boarken 
sawat wienen, mar mear ek net.  

De Van der Steeges komme hjir oar-
spronklik net wei en se wisten ek net wat 
him skraach 75 jier lyn yn De Boarken 
ôfspile hie. Mar doe’t se thúskamen en 
it der noch efkes oer hienen muoide it 

harren tige dat se de manlju net better 
helpe koenen. Boppedat wienen se yn 
de alteraasje fergetten om de manlju nei 
kontaktgegevens te freegjen. Frou Van 
der Steege de oare deis mar ris mei de 
gemeente belje en sa waard se troch-
ferbûn mei my. Se die my it bysûndere 
ferhaal en ik hie der wol aardichheid 
oan, want sa koenen wy mooglik wer yn 
konatkt komme mei in famylje fan de 
bemaaningsleden. Wy wienen it der ek 
oer iens hoe’t minsken it yn ‘e plasse krije 
koenen, yn dizze tiid mei ynternet en e-
mail, sa op ‘e  dolle rûs nei Nederlân te 
kommen en sykje nei de sprekwurdlike 
nulle yn ‘e heaberch. Mar wy wienen it 
ek iens dat wy de manlju helpe moasten, 
mar dêrfoar moasten wy earst wol wer yn 
kontakt mei se komme. Ik soe myn kon-
takten fan de S.M.A.M.F. (St. Missing 
Airmen Memorial Foundation), website 
www.luchtoorloginfriesland. nl, earst ris 
rieplachtsje, mar dy hienen ek gjin ge-
gevens fan de famylje Painter. Want it 
gie om neiteam fan de oerlibbende F.A. 
Painter. Dus dan mar in oprop pleatse 
op Facebook. Want men mei gauris wat 
skamper dwaan oer de social media, mar 
by soksoarte gelegenheden binne der 
gjin bettere wapens om dit ûnder de oa-

ndacht te krijen. 
Ik skreau in oprop mei it fersyk om dy 
te dielen en dat waard manmachtich 
dien (yn ien wike hie de oprop mar le-
afst 14321 min-ken ûnder eagen west! 
Dêr koe gjin oar medium tsjin op). Mar 
al hoefolle minsken it ek sjoen hienen, 
der kamen gjin besteklike reaksjes op. 
Dat wy hienen de moedfearren al in 
bytsje hingje litten, doe’t ik de oare deis 
wat dokumintaasje nei de famylje Van 
der Steege brocht oer de crash op De 
Boarken en it der noch ris oer hienen. 
Us grutte filosoof Johan Cruyff silliger 
sei it al: Toeval is logisch en ek dit ferhaal 
hinget fan de tafallichheden oan elkoar. 
Want de bern Van der Steege rekken 
ek yn de besnijing fan it gefal. Dochter 
Martine wurket by Omrop Fryslân en dy 
hienen ek wol aardichheid yn it ferhaal. 
Dat ik waard frege om op ‘e radio oer 
de syktocht te fertellen. Njonken fleane 
haw ik ek in grouwéligen hekel oan yn 
de belangstelling stean. Mar alles foar it 
risseltaat en om 17.40 oere Eric Ennema 
oan de telefoan en ik it ferhaal fertelle. 
Op ’t lêst hie er my noch te pakken ek 
troch te freegjen in oprop yn it Ingelsk 
te dwaan. 

Myn Ingelsk is lykwols noch minder as 
dat fan Van Gaal dus dat haw ik mar 
net dien. Tafal: soan Matthijs van der 
Steege is leraar Ingelsk en dy hat de jûns 
de oprop yn it Ingelsk oersetten foar 
in oprop op de BBC. Oare soan Jacob 
Wybren brûkte gewoan syn sûne boere-
ferstãn, want dy hie wat yn de dokumin-
taasje omsneupt en dêr siet ek in ferhaal 

fan Jouke Dantuma tusken wêryn’t er yn 
2013 al ris oer de crash yn De Boarken 
skreaun hie ûnder de wat himerige kop 
“Hollywoordfilm in de Borken”. Dat hy 
mar ris maile mei Jouke oft dy mooglik 
ek kontaktgegevens hie en ja hear, dy hie 
yn 2013 kontakt hân mei in dochter fan 
Painter, Shirley Dibble. Jacob-Wybren it 
minske maile en der kaam frijwol fuort-
daliks in reaksje fan de oare kant de 
Noardsee:   
“Dear Jacob, I am so very pleased to 
receive your e-mail, following my son 
Kian Bridgewater and his uncle’s visit to 
Damwoude on Sunday 15th October”. 
Ik sil jim de rest besparje mar it kaam 
der op del dat de manlju ‘the Dent – “my 
fathers name foar de crash site” - fûn 
hienen en doe fuortdaliks mei mem 
skille hienen en dat se der tige ûntdien 
by stien hienen en se binne ek noch op it 

tsjerkhôf fan Ikkerwâld west. Hja wie o 
sa dankber ‘that the crew aren’t forgotten 
by the people of Damwoude”. Hja woe 
der takom jier stomme graach by wêze 
mei de hiele famylje en se seagen út nei 
in útnûging foar dy dei. Sa moai as wat 
en it ferhaal rûn al wie der dan net direkt 
kontakt mei de beide manlju. Martine 
mocht de freeds de ûntknoping fan it 
ferhaal op de radio fertelle en dat hat se 
sa kreas dien as it mar kin. Sa kaam der 
dochs in happy ending oan dit sa singe-
liere ferhaal. Net allinnich moai dat wy 
yn kontakt kommen binne mei dizze 
famylje, mar ek moai dat wy op dizze 
wize it wurk fan de wurkgroep wat mear 
ûnder de oandacht bringe koenen.

Lit ik jimme op dit plak ek efkes wize 
op de Facebookpagina Se foelen foar ús 
mei dêrop ek mear oer de sponsoaren, 
‘freonen’ dy’t ien en oar mooglik meitsje. 
Hawwe jimme noch fragen as opmer-
kings hjiroer of kinne jimme it ferhaal 
oer de crashes oanfulle nim dan gerust 
kontakt op mei Hannie Bosma, Nynke 
Hooghiemster of  Pieter van der Bij 
(pvdbij@hotmail.com - 0511 – 423878) 

Op 1 maaie 1943 stoartte yn de be-
tide moarn (02.52 oere) yn De Boar-
ken ûnder Ikkerwâld  in Stirling fan de 
R.A.F.del. Dêr kamen 5 fan de 6 beman-
ningsleden by om it libben. Der wie ien 
dy’t de crash oerlibje soe en dat wie F.A. 
‘Curley’ Painter, hy waard Curley neamd 
omdat er noch al wat krollerich hier hie. 
Painter sels kaam del by Galgeheech ûn-
der De Geast en 75 meter ahter de pleats 
fan T.K. Boersma en kaam it tastel del yn 
in stik greide fan Rintje Johannes An-
nema.  De oare bemannningsleden, A.E. 
Emms, E.C. Hallding, N.A. Peachy, H. 
Sobel en G. Wragge lizze begroeven by 
de Ikkerwâldster tsjerke.  

cadeauvoordeel.com
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TAXI NOF
 SPECIALIST IN SCHIPHOL VERVOER

VANUIT HEEL FRIESLAND

SCHERPE PRIJZEN 
EN GOEDE SERVICE

BIJVOORBEELD: RETOUR VOOR 2 PERSONEN: € 236,50

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

OF BEL ONS KANTOOR IN KOLLUMERZWAAG: 0511- 444 000

O O K  H E T  J U I S T E  A D R E S  V O O R  A L  U W  ( S I E R ) B E S T R AT I N G E N

Houtbouw G. van der Wal
Koarteloane 67 9298 RE Kollumerzwaag
Telefoon: 06-50864242
E-mail: info@houtbouwvanderwal.nl
www.houtbouwvanderwal.nl

FMT Sport Veenwouden  |  Nijewei 35  |  9269 TM  |  Veenwouden
WWW.FMTSPORT.NL

Kom gerust een keer langs voor een proefles

Een zeer ruim aanbod  

groepslessen

Cardio en krachttraining

Personal Training

Small Groep Training

Fysiotherapeut

Voedingsconsulent

Sauna

Zonnebank

Gratis koffie/thee

Bruna/Top1toys de Bruin
Voorstraat 84 Kollum

0511-452259

12 stuks voor 12,-



APRIL 2018 |  de�Westereender |  11

Stinzenplanten�en�bijvangsten�kleuren�voorjaar
Koning�winter�is�eindelijk�verdwenen.�Het�voorjaar�kondigt�zich�inmiddels�
aan.�Het�eerste�kievitsei�is�gevonden�en�ook�de�specifieke�stinzenplanten�
staan�deels�in�bloei.��Stinzenplanten�is�een�verzamelnaam�voor�een�
bijzondere�groep�verwilderende�voorjaarsbloemen.�Het�zijn�vooral�bol-,�
knol-�en�wortelgewassen,�die�vanaf�circa�de�16e�eeuw�werden�(en�
worden!)�aangeplant�op�buitenplaatsen,�rondom�kastelen�en�landhuizen.�

Ook onze sneeuwklokjes en boeren-
krokus vallen onder deze categorie. 
Tuinen met veel stinzenplanten bie-
den vaak ook andere fraaie bloemen, 
bijvangsten genoemd. Op deze pagina 

een willekeur van bloemen, die een 
gemeenschappelijke deler hebben: ze 
stonden te pronken in een stinzentuin.

Van oorsprong komen stinzenplan-

ten van elders. Soms zijn dit andere 
delen van Nederland, maar vaak ligt 
hun oorsprong verder bij ons vandaan. 
Ze zijn door avonturiers en botanisten 
ontdekt en geïntroduceerd in West-
Europa. Kenmerkend voor stinzen-
planten is, dat ze op oude buitenplaat-
sen zijn verwilderd en ingeburgerd. 
Er zijn plekken waar het voormalig 
landhuis niet meer staat, maar waar de 
stinzenplanten ieder jaar nog steeds 
uitbundig bloeien. De naam stinzen-

plant duikt voor het eerst op in his-
torische beschrijvingen uit 1932 en 
doelt op deze vrolijke voorjaarsbloei-
ers, die zich rond om de stinzen ver-
wilderd hebben en elk jaar opnieuw 
terug komen.

Tot de groep stinzenplanten wor-
den onder andere gerekend: sneeuw-
klokjes, sterhyacinten, sneeuwroem, 
winterakoniet, krokus, lenteklokje, 
bosanemoon, gele anemoon, vinger-

helmbloem, holwortel, zomerklokje, 
boshyacint, wilde narcis, kievitsbloem, 
knikkend vogelmelk, lelietje der dalen 
en aronskelk. 

Een kleine fotografische blik van Bet-
tie Zijlstra in een stinzentuin omge-
ving, leverde de soorten op, die deze 
pagina sieren. Let wel, ook de bijvang-
sten komen in beeld.

Bostulp 
Vooral op buitenplaatsen in Friesland, zoals Dekema State maar ook bij 
De Schierstins in Feanwâlden, zijn deze prachtige en sierlijke gele tulpen 
te vinden. Bostulpen komen niet van oorsprong in Nederland voor, maar 
als stinzenplanten zijn ze al lang in ons land aanwezig. De planten bloeien 
geel, met voor de bloei knikkende knoppen. Er zijn zes bloemdekbladen en 
ook zes meeldraden. 

Kievitsbloem
De Kievitsbloem is een prachtige 
soort, die we regelmatig kunnen 
aantreffen, zoals bij De Schier-
stins in Feanwâlden. Legende: 
Toen Christus stierf, was de enige 
bloem in de tuin van Gethse-
mane die zijn kopje niet boog, 
de zuiver witte keizerskroon. Een 
engel daalde uit de hemel en be-
rispte de bloem. Zij bloosde en 
liet het kopje beschaamd hangen. 
Sindsdien hebben alle keizers-
kronen en kievitsbloemen han-
gende klokjes.

Groot hoefblad
Groot hoefblad is een in België en Nederland voorkomende plant met zeer grote 
bladeren, die langs oevers van water groeit. De lange steel (tot 1 m hoog) met 
rozeachtige bloemen in een aar verschijnt voor de bladeren, die eind april begin 
mei, uit de grond komen. Groot hoefblad is tweehuizig. Langs het water is groot 
hoefblad een mooie plant, maar de soort wordt beschouwd als een zeer lastig on-
kruid door de wortelstokken, die moeilijk te verwijderen zijn. Daarom wordt de 
plant ook wel allemansverdriet genoemd. Ook dit is geen stinzenplant, maar komt 
wel in dit milieu voor. Vooral als de plant net bovenkomt is de bloem prachtig.

Prachtframboos
De prachtframboos is een zachtfruitsoort, die behoort tot de rozenfamilie. De prachtframboos bloeit van maart tot in 
mei met helderpaarsachtig rode, 2,5-3 cm grote, geurende bloemen. De kroonbladeren zijn langer dan de kelk. Het 
is geen specifieke stinzenplant, maar kan goed in een stinzenflora gedijen. 

Knikkende vogelmelk
De 6 cm grote bloem  van de knikkende vogelmelk bestaat uit twee trio’s 
witte kroonbladen. Evenals bij de vaker voorkomende gewone vogelmelk, 
zijn de kroonbladen aan de onderzijde voorzien van een groene streep die 
tot aan het einde van het kroonblad loopt. Waar de bloemen van de gewone 
vogelmelk naar boven open staan, hangen ze bij de knikkende vogelmelk 
zijwaarts of omlaag geknakt. 
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DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren 
we het nieuwe logo van DVEN ter gelegenheid van ons jubileum. Een 
modern, maar overzichtelijk en herkenbaar logo waarmee we ons 

beter kunnen positioneren. Op naar de 100 jaar!

@
dvenonline

DVEN 
accountants 
adviesgroep

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

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

DVEN Accountants 
Adviesgroep bestaat 75 jaar

SurhuisterveenDrachten De WestereenRoden

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

Voorjaar bij 
it Houtstek!
Nu uit voorraad leverbaar:
• Zaden (kwekerskwaliteit)
• Potgrond
• Tuingereedschap
• ( Stek-) palen en gaas
• Tuinhout bv. Lariks Douglas
• Steigerhout
• Buitenverf en beits

Maand Menu’s voor 2 à 3 personen:

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

 Voor slechts € 16,95
MAAND MENU  B:

Babi Pangang + Koe Loe Kai (8 stuks) + 
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

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
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www.grondverzetvandenbroek.nl

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

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

• Onderhoud & Reparatie 
   van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ  De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

Schilderwerk
Wandafwerking

  Beglazing

Zwagerbosch   T 06 306 808 95
www.skilderbosma.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

 

06-20 61 41 56

 

info@doumaautoschade.nlwww.doumaautoschade.nl



APRIL 2018 |  de�Westereender |  13

Dokter�Cock�houdt�voor�u�graag�een�oogje�in�het�zeil�
Eén�van�haar�mooiste�resultaten�na�een�oogoperatie�is�een�blinde�dame�
op�leeftijd,�ze�kon�weer�voor�95%�zien.�Helpen�is�Sylvie�haar�toverwoord,�
dat�vindt�ze�prachtig.�Elke�operatie�krijgt�haar�volledige�aandacht�en�ze�is�
altijd�op�haar�unieke�wijze�persoonlijk�betrokken�bij�patiënten.�Alleen�al�
voor�haar�Belgisch-Franse�accent�zou�u�deze�gepassioneerde�dame�willen�
ontmoeten.�Aan�het�woord�is�Sylvie�Cock,�één�van�de�zes�oogartsen�bij�
Oogkliniek�Oog�en�Welzijn�in�Dokkum�en�Grou.�

Een vrouw met oprechte passie voor 
haar vak, ze geniet zichtbaar van de 
positieve resultaten die ze behaalt. 
Sylvie levert puur vakwerk als het gaat 
om staaroperaties, laserbehandelingen 
en microchirurgie. Voor deze takken 
van sport heeft ze dan ook gemiddeld 
al 25 jaar de benodigde papieren in 
huis. Patiënten voelen zich op hun ge-
mak en weten binnen één minuut dat 
ze in goede handen zijn bij haar. Syl-
vie voelt zich als een vis in het water 
bij de moderne oogkliniek, ze straalt 
als ze er over spreekt. 

Oog en Welzijn is al jaren het ver-
trouwde gezicht in Dokkum als het 
gaat om een gedegen aanpak en de 
nauwkeurigheid in de behandeling 
van de meest uiteenlopende oogpro-
blemen. Er zijn drie kernwoorden 
die nauw verbonden zijn aan Oog 
en Welzijn, vertrouwde zorg dichtbij. 
Alle medewerkers dragen hun steentje 
bij aan de persoonlijke zorg in de, door 
menig patiënt, geliefde oogkliniek. 

In de oogkliniek, die sinds 2017 uit 
twee locaties bestaat, worden per 
week vele behandelingen gepland 
die door de zorgverzekering worden 
vergoed. De zogenaamde verzekerde 
zorg. Er zijn ook mogelijkheden en 
situaties om bijvoorbeeld uit cosmeti-
sche overweging een operatie te laten 
uitvoeren. In dat laatste geval betaalt 
u de operatie zelf. Dit zien we vooral 
bij ooglidcorrecties. Indien uw proble-
men niet voldoen aan de eisen van het 
NOG (Nederlands Oogheelkundig 
Genootschap) en uw zorgverzekeraar, 
dan betaalt u de kosten voor de oog-
lidcorrectie zelf. Bij Oog en Welzijn 
wordt gewerkt volgens strenge proto-
collen waardoor u altijd kunt vertrou-
wen op de beste zorg en hygiëne. Oog 
en Welzijn is gecertificeerd volgens de 
norm ISO NEN 9001:2015. 

Het is niet direct Dokkum, maar het 
is de warme en zeer moderne kliniek 
Oog en Welzijn waar ze graag werkt, 
zegt Sylvie. Bijna twee jaar geleden 
werd ze getipt door een collega oog-

arts en ging ze na een gesprek met de 
directie, al snel aan de slag. Het per-
soneel en de patiënten passen bij haar. 
Oog en Welzijn straalt professionali-
teit en klantgerichtheid uit. Dat voelt 
goed. Ondanks haar ‘taalbarrière’ heeft 
ze heel goed contact met patiënten. 
Als patiënten binnen komen dan den-
ken ze oeps, maar binnen 1 minuut is 
het klaar en voelen ze zich vertrouwd 
met haar toegankelijke benadering en 
charmante accent. 

Oog en Welzijn, de beste plek in 
Friesland voor uw ooglidcorrectie 

Al ruim 25 jaar is Sylvie oogarts, met 
als specialisme de oogleden. De oog-
lidcorrectie, die in zorgland blefaro-
plastie wordt genoemd, kan voor velen 
voor veel verlichting zorgen. Geen 
vermoeide blik meer, geen vermoeide 
ogen meer en een veel frissere jonge 
oogopslag. Tijdens haar studie in Lon-
den heeft Sylvie een opleiding gevolgd 
in oogledenchirurgie. Een van haar 
specialismes die momenteel erg popu-
lair is. Waarom zou u langer rondlopen 
met een belemmering, die u niet dage-
lijks in de weg hoeft te staan. 

Als u merkt dat uw zicht achteruitgaat 
of als u hangende en of vermoeiende 
ogen heeft waardoor u minder zicht 
heeft. Maar ook bij chronische irrita-
tie en tranende ogen is een bezoek aan 
de oogarts via uw huisarts een aanra-
der. We zijn soms geneigd om de ach-
teruitgang te lang te accepteren of nog 
maar even te wachten op verbetering, 
maar het is beter om de achteruitgang 
in de kiem te smoren en een goed be-
handelplan op te laten stellen door de 
oogarts. Vraag uw huisarts naar een 
doorverwijzing naar Oog en Welzijn.

Om uw gezondheidssituatie goed in 
beeld te krijgen wordt uw oog tijdens 
uw intake-afspraak goed onderzocht 
en wordt er een medische foto ge-
maakt voor oogonderzoek. De oog-
arts bij Oog en Welzijn geeft u keurig 
uitleg wat er gaat gebeuren en hoe u 
mogelijke complicaties het beste kunt 
voorkomen. Bij Oog en Welzijn hou-
den wij rekening met u, wij hebben de 
tijd voor u. 

Bij een ooglidcorrectie wordt u op de 
dag van de behandeling volgens een 

protocol (nauwkeurige werkwijze) 
naar de operatiekamer gebracht. Dok-
ter Sylvie Cock tekent zeer gedetail-
leerd op de huid wat er verwijderd 
wordt. Een week na de operatie komt 
u terug bij de oogkliniek en worden 
de hechtingen verwijderd. De blefa-
roplastie behandeling zorgt voor een 
jeugdiger blik, sommige mensen krij-
gen meer zelfvertrouwen, zijn vrolij-
ker en voelen zich eleganter. Na een 
maand is de zwelling helemaal weg 
en is het uiteindelijke resultaat goed 
zichtbaar. Vrouwen, maar ook veel 
mannen weten ons te vinden en on-
dervinden veel verlichting en een beter 
gevoel na een ooglid operatie. 
Bel gerust naar 0519 – 76 00 88. Wij 
vertellen u graag wat de mogelijkhe-
den zijn. 

Ook aan de nazorg wordt bij Oog-
kliniek Oog en Welzijn veel aan-
dacht besteed. U bent geen nummer, 

er is voldoende tijd voor u, elk oog-
probleem wordt serieus genomen en 
met alle zorg behandeld. Niet alleen 
ouderen, maar ook jongeren hebben 
oogproblemen. Bij Oog en Welzijn 
kan iedereen terecht voor de meest 
complexe oogproblemen. 

Uw zicht is heel belangrijk in uw le-
ven, twijfel niet en maak een afspraak 
bij uw huisarts. Met een verwijsbrief 
van uw huisarts kunt u in de meeste 
gevallen al binnen veertien dagen bij 
ons terecht. 

Op onze website www.oogenwelzijn.nl 
vindt u informatie over de behande-
lingen en waar u ons kunt vinden. Wij 
helpen u graag om uw zicht weer zo 
optimaal mogelijk te krijgen.

Ledenvergadering�uitvaartvereniging�Broeksterwoude/De�Valom
19 maart werd in doarpshûs de Pipegael 
te Broeksterwâld de ledenvergadering 
uitvaartvereniging Broeksterwoude/De 
Valom gehouden. De voorzitter verwel-
komt om 20.00 uur de 15 aanwezigen, 
waaronder bode M. Zeilinga en W. Kam-
minga en J. van der Beek van de Friese 
Federatie. De voorzitter noemt de namen 
van de 16 overledenen in 2017 en we 
herdenken ze vervolgens in stilte. Daarna 
wordt 1 Cor. 15: 50-58 gelezen en gaat de 
voorzitter ons voor in gebed.  De notulen 
van de ledenvergadering van 2017 wor-
den gelezen en onveranderd getekend. In 
reactie op de notulen de vraag: hoe weet 
je als lid dat je kinderen onder de 18 jaar 
zijn ingeschreven? Antwoord: De gezins-
leden die ingeschreven zijn daarvan staan 
de namen op de nota. Daarna krijgt Jetske 
van der Beek voorzitter van de Friese Fe-
deratie het woord, ze vertelt waar de Fe-

deratie zich zoal mee bezig houdt en wat 
de doelstelling is voor de komende jaren. 
De doelstelling is “op weg naar 2025” hoe 
houden we de plaatselijke uitvaartvereni-
ging levendig en in beeld bij de mensen. 
De plaatselijke uitvaartvereniging is de 
beste en de goedkoopste, maar er moet 
wel voldoende aanwas van nieuwe leden 
zijn en er moeten leden bereid zijn in 
het bestuur zitting te nemen. De Friese 
federatie vertegenwoordigd 195 Friese 
uitvaartverenigingen. Het bestuur van de 
federatie bestaat uit leden van die vereni-
gingen. Voorzitter Kloosterman bedankt 
Jetske voor haar presentatie. 
Na de pauze presenteert Sieberen Rosier 
het financieel jaarverslag. De actuariële 
reserve is fors gedaald naar 105%. Deze 
daling wordt veroorzaakt door de verho-
ging van de ledenkorting van vorig jaar, 
waardoor financieel de reservering moest 

worden verhoogd; de contributie is vorig 
jaar niet verhoogd. De daling is eveneens 
mede veroorzaakt doordat er een vrijwil-
ligersvergoeding voor het bestuur is inge-
voerd. De daling van de actuariële reserve 
is niet verontrustend en de verwachting 
is dat de dekking de komende jaren weer 
omhooggaat. Kascontrole is gedaan door 
Kees van der Ploeg en Biense de Jager. 
Nieuw lid van de kascommissie is Siebe 
Jansen, Biense de Jager neemt afscheid. 
Begroting en contributie 2018: de contri-
butie wordt met 1 euro verhoogd. Contri-
butie gezin wordt 52,00 euro, onvolledig 
gezin 39,00 euro en een alleenstaande 
26,00 euro. De ledenkorting is 1350,00 
euro. De cluster Dantumadiel is vorig jaar 
voor het eerst bijeen geweest. Besproken 
werd o.a. onderlinge samenwerking van 
de dragers, het verstrekken van gegevens 
aan verzekeraar deTwenthe. Er kunnen 

alleen gegevens worden verstrekt van le-
den welke verzekerd zijn bij deTwenthe. 
En hoe ga je om met leden die in het 
buitenland wonen, daar kan je als vereni-
ging weinig voor betekenen. Bestuursver-
kiezing: Jelly Haakma wordt herkozen 
voor een termijn van 5 jaar. Nynke Ro-
sier wordt herkozen voor 1 jaar, Wiepie 
Dijkstra wordt herkozen voor 1 jaar. 
Reinder Kloosterman niet herkiesbaar. 
Het bestuur stelt Biense de Jager voor als 
nieuwe voorzitter, Biense wordt unaniem 
gekozen. Reinder Kloosterman neemt na 
10 jaar afscheid als voorzitter, Wiepie be-
dankt hem namens het bestuur voor de 
prettige samenwerking en de door hem 
door gevoerde verbeteringen zoals o.a. 
meer transparantie en het opzetten van 
de website. Reinder krijgt bij zijn afscheid 
een mand met Broeksterproducten, een 
envelop met inhoud en er is een boeket 

bloemen voor zijn vrouw. Daarna bedankt 
hij als voorzitter voor het laatst de me-
dewerkers, zoals dragers, bodes, kosters, 
fa Kaspersma, Rosier administratie en 
advies, SBD en het bestuur. Binnenkort 
worden de contributienota’s verstuurt en 
de voorzitter drukt de leden nogmaals op 
het hart dat de leden zelfverantwoorde-
lijk zijn voor wijzigingen, deze moeten 
schriftelijk of via de mail doorgegeven 
worden aan de ledenadministratie. Rond-
vraag: bode Marjanna Zeilinga geeft aan 
dat er komend najaar waarschijnlijk een 
stagiair met haar meeloopt. Dit natuurlijk 
altijd in overleg met de betrokken familie. 
Ter afsluiting leest Gosse Kamminga het 
gedicht: Grootheid en Vreugde uit Zon-
newenck. Volgende ledenvergadering 18 
maart 2019.

Het bestuur.



14  |  de�Westereender  



APRIL 2018 |  de�Westereender |  15

Artiestengala waarin sfeer en gezelligheid hand in hand gaan

Jannes�live�in�feesttent�De�Iterij�in�Oudwoude
Tekst: Johannes van Kammen

OUDWOUDE�–�Zaterdagavond�14�april�is�de�Iterij�in�Oudwoude�de�plaats�
om�te�zijn,�wat�betreft�gezelligheid�en�sfeer.�Een�prachtig�muziekfestijn�
met�als�hoofdact�niemand�minder�dan�de�Nederlandse�topper�Jannes.�
Niet�alleen�een�topzanger,�maar�ook�een�prachtmens,�volgens�ingewij-
den,�die�er�steeds�in�slaagt�om�er�een�sfeervol�feest�van�te�maken.�Jannes�
staat�voor�kwaliteit�en�gezelligheid.�Jannes�is�momenteel�zeer�beslist�een�
van�de�populairste��Nederlandse�zangers,�die�vorig�jaar�zelfs�de�Gelre-
dome�in�Arnhem�op�zijn�kop�zette.�

De kaartverkoop voor het evenement in 
de grote feesttent achter De Iterij loopt 
uitstekend en het belooft dan ook een 
volle bak te worden. Naast Jannes zijn 
er  bovendien nog optredens van Blinde 
Ed, bekend van de X factor, Johny de 
Vries, DJ Repke Hollema, terwijl het 
Nitro promotieteam ook aanwezig is.

‘Dit is voor ons de eerste keer dat we 
zo groot uitpakken. In principe was dat 
eigenlijk ook niet de doelstelling, maar 
zodra bekend werd dan Jannes naar 
onze zaak in Oudwoude kwam, was er 
een run op de kaarten. We moesten toen 
een beslissing nemen, of veel fans teleur-
stellen of “groter groeien”. Ondanks dat 
we daarin toch niet echt ervaren waren, 
hebben we voor het laatste gekozen. 
Er moest dan veel geregeld worden, 
betreffende veiligheid, vergunningen 
enz. Terecht en wij moeten zeggen 
dat de medewerking van de gemeente 
Kollumerland uitstekend was’, aldus 

David de Haan, die op donderdag 13 
december 2012 het Buffet-Restaurant 
en snackpunt De Iterij aan de Foarwei 
23 in Oudwoude opende voor het pu-
bliek. Het buffetgedeelte in de achter-
zaal is sfeervol ingericht en kunnen tot 
100 personen zich storten op het zéér 
uitgebreide buffet. De kracht van het 
buffet zit volgens David de Haan ook 
in de lagere tarieven zie zij hanteren, de 
samenwerking met de lokale slagerijen 
en toeleveranciers. Het snackpunt heeft 
een eigen ingang, iets wat wellicht in de 
nabije toekomst ook wordt gerealiseerd 
bij de zaal. Tevens kan men bij ‘De Iterij’ 
terecht voor feesten- partijen, vergade-
ringen enz.

In de afgelopen jaren kende De Ite-
rij een gestage groei, mede doordat de 
mensen op de achtergrond zich op een 
breed terrein oriënteren, onder ande-
ren dus met topavonden, zoals op 14 
april met Jannes. ‘Indien het evenement 
slaagt, zal het zeker voor herhaling vat-
baar zijn. Niet iedere maand, maar wel-
licht ieder jaar of in het jaar tussen de 
dorpsfeesten in. Een kleintje dorpsfeest? 
Ik denk dat zo’n avond met Jannes het 
hele dorp positief op de kaart zet. Speci-
aal voor deze avond hebben we dus een 
feesttent neer gezet, maar die gaan we 
niet tot de laatste plaats verkopen. Het 
moet gezellig zijn, er moet ruimte over-
blijven om te dansen, om mee te gaan 
in de muziek. Dat is toch het mooiste’, 
aldus David de Haan.

‘Ja, ja lieve mensen het is gelukt.’ Het 
klonk eigenlijk als muziek in de oren 
van de vele fans die Jannes in Nederland 
heeft. ‘Het is gelukt, de Gelredome is 
uitverkocht. Ik ben zo blij en trots dat 

dit is gelukt. Ik heb zo ontzettend veel 
positieve reacties gehad op het concert. 
Ik ben zo blij dat ik jullie een gewel-
dige avond hebben gehad, wat was het 
een feest.’ Woorden van de zanger die 
zijn 15-jarig jubileum in de muziek in 
oktober vorig jaar bekroonde met een 
fantastisch concert. 15 jaar aan de top in 
Nederland. Het mooie aan de volkszan-
ger Jannes is echter dat hij zingt vanuit 
zijn hart, zijn liefde voor zingen en mu-
ziek, of dat nu in de Gelredome of in De 
Iterij is, Jannes maakt van iedere avond 
een feest. Dat zullen de gelukkigen die 
in het bezit van een kaartje zijn, zater-
dagavond ongetwijfeld kunnen bevesti-
gen. Jannes haalt altijd alles uit de kast 
voor zijn fans, daar ligt een stukje van de 
kracht van een zanger, die ondanks zijn 
enorme successen, gewoon Jannes blijft.

‘Laat Me’ is de eerste single van het al-
bum ‘Gevoel Van Samen Zijn’. Met de 
single Laat Me luidt Jannes luidde hij 
zijn jubileumjaar in. Jannes zit 15 jaar in 
het artiestenvak. Deze nieuwe single is 
een van de 12 gloednieuwe liedjes van 
zijn splinternieuwe album ‘Gevoel Van 
Samen Zijn’. Behalve deze nieuwe sin-
gles zijn er nog 3 oude nummers in een 
nieuw jasje gestoken voor het nieuwe al-
bum en dit maakt het album compleet. 
Het is dan ook geen toeval dat Gevoel 
Van Samen Zijn uit 15 liedjes bestaat.

Naast Jannes zijn er nog meerdere ar-
tiesten die hun opwachting maken. 
Blinde Ed (Ed Ruyer) wordt geboren 
in een muzikale familie en als kind al is 
het Ed’s droom om muzikant te worden. 

In De Iterij is hij zeker geen onbekende, 
want tijdens eerdere optredens toonde 
hij, ondanks zijn blindheid, zijn muzi-
kale kracht. Omdat hij thuis nogal veel 
schade aanricht gaat hij van zijn 6e tot 
zijn 19e jaar naar het blindeninstituut 
waar veel aandacht wordt besteed aan 
muziek. Ed tackelt elk instrument waar 
een toets op te vinden is; piano, key-
board, synthesizer, accordeon, melodica, 
klavecimbel, harmonium en typemachi-
ne. Ed vindt vrouwen leuker dan leren. 
Hij verlaat vroegtijdig het instituut en 
stort zich in het ruige nachtleven. Hij 
dompelt zich onder in een bestaan van 
seks, drank en rock´n roll om zijn toch 
al rauwe stem bij te schaven. Muzikant 
zijn is handig, je krijgt méér bier, scoort 
beter bij de meiden en je kunt lekker in-
teressant doen in de kroeg. Op zijn 17e 
begint hij als toetsenist bij de Founda-
tions, een Indo rockband. Het mooiste 
van zo’n band is dat die gasten wéten 
wat rijsttafel betekent. Dat is iets meer 
calorieën dan rijstwafel.

 In 1994 neemt hij zijn eerste CD op. De 
hele straat vindt het mooi en oma ook. 
In de regio wordt de CD goed ontvan-
gen en tot Ed’s stomme verbazing haalt 
hij zelfs de Australische radio.  In 2005 
wordt Ed’s One Man Band vof opge-
richt samen met Manager Maroeska 
Dorrestijn en de website www.blinde-
ed.nl wordt gelanceerd. Het jaar daarop 
wordt de CD Ed Rocks uitgebracht en 
speelt Ed op het Zwarte Cross festival. 
De sound wordt steviger dan voorheen. 
In combinatie met Ed’s unieke feature, 
improvisatie en verzoeknummers op 

afroep, zorgt dat voor zo’n 100 tot 120 
optredens per jaar. In kroegen en op fes-
tivals schuurt Ed de planken kaal met 
zijn rauwe stem. Op radio en tv is hij 
regelmatig te vinden.

In de voetsporen van zijn vader? Nee, 
beter gezegd in de voetsporen van vrij-
wel de hele familie. Johny de Vries, een 
zoon van Lytse Hille zal in Oudwoude 
ook zijn debuut buiten Kollum maken. 
Volgens insiders heeft hij nog meer in 
zijn mars, dan zijn voorgangers in de 
familie. In ieder geval heeft hij een dijk 
van een stem.

DJ Repke Hollema, heeft na een sabba-
tical van een jaar, waarin hij een rondreis 
door Amerika maakte, zijn activiteiten 
weer opgepakt. Een dj met een geheel 
eigen stijl en veel sportliefhebbers ken-
nen hem bovendien van Harkemase 
Boys, waar hij regelmatig de boys een 
steuntje in de rug geeft. Een uitstekende 
aanvulling op een avond, die nogmaals 
voor sfeer en gezelligheid zorgt. Voor 
een gratis energydrankje zullen de fraaie 
dames van het Nitro Promoteam onge-
twijfeld zog dragen.

By�Buuf�editie�11
Op�zaterdag�21�april�vindt�in�het�Badhûs�in�De�Westereen�de�11e�editie�
van�Kinderkleding-�en�speelgoedbeurs�By�Buuf�plaats.�Van�10:00�tot�
13:00�uur�kan�er�weer�naar�hartenlust�ingeslagen�worden�voor�zonnige�
zomer(merk)kleding,�(buiten)speelgoed�en�nog�heel�veel�meer.�

Grootste van Friesland
By Buuf is een begrip geworden. Niet 
alleen in De Westereen maar ook ver 
daarbuiten. Bezoekers komen overal 
vandaan, en niet voor niets; inmid-
dels is By Buuf de grootste ‘inbreng‘ 
kinderkleding- en speelgoedbeurs van 
Friesland. Maar liefst 100 deelnemers 
zullen deze editie hun spullen inbren-
gen, een recordaantal. Alles voor kin-
deren zal er te vinden zijn, variërend 
van kleding en speelgoed tot babys-
pullen en schoenen. Daarnaast ook 
alle aanverwante artikelen; badkle-
ding, sportkleding en haaraccessoires, 
om maar eens een paar te noemen.

Ruim opgezet
De organisatie begon 5 jaar geleden 
in het ‘Badhûs’, inmiddels is daar ook 
de hal van de CBS aan toegevoegd en 
tijdens editie 11 komt hier nóg een 

meer ruimte bij; de hal van de OBS 
wordt ook omgetoverd tot shoploca-
tie evenals de ruimte naast de biblio-
theek. Hierdoor kan alles groter op-
gezet worden en kunnen de bezoekers 
alles beter overzien. Uiteraard is er 
ook weer een gezellige speelhoek voor 
de kids. 

Pop-up Store
Het is een groot project; in anderhalve 
dag wordt een complete winkel opge-
bouwd, en in een middag wordt deze 
weer afgebroken. In de 3 uren dat 
deze pop-up store geopend is gaan er 
een paar duizend items langs de kassa, 
die een bezetting telt van 15 mensen. 
Daarnaast zijn er zo’n 20 mensen ver-
deeld over de winkelvloer om klan-
ten te assisteren bij het vinden van 
de juiste afdeling en het zoeken naar 
artikelen. Editie 11 staat voor snel-

heid. Kleding ligt gesorteerd op maat 
en geslacht, speelgoed op soort en op 
leeftijd. Neem een bigshopper bij de 
ingang, kijk waar je moet zijn, scan 
wat je leuk vindt, tas vullen en vervol-
gens snel afrekenen en meenemen. 

Goede doel
Spullen die inbrengers niet terug hoe-
ven worden opgehaald door Kleding-
bank Dantumadiel die er voor gaat 
zorgen dat alles terechtkomt bij men-
sen die het erg goed kunnen gebrui-
ken. Zij zullen zo’n 20 grote zakken 
met kleding op kunnen halen aan het 
einde van de verkoopdag. “Zij blij, wij 
blij” is het motto.

Hoger segment
De organistie vertelt; “Feit is dat in-
gebrachte kleding en speelgoed van 
steeds betere kwaliteit wordt. We 
stellen hoge eisen aan de spullen die 
onze deelnemers inbrengen. We zien 
dat er naast merkloze items inmiddels 
ook meer uit het midden- en hogere 
segment kinderkleding te vinden is, 

waarvan de kwaliteit geweldig is. Toch 
kost een gemiddeld item maar €2,00. 
Eerdere deelnemers zijn trouw aan By 
Buuf, wie goed verkoopt schrijft zich 
weer in. 

Daardoor kunnen we steeds meer ga-
randeren dat we niet alleen de groot-
ste maar ook de meest veelzijdige 
kinderkleding- en speelgoedbeurs 
zijn, met alleen de mooiste spullen, 
dus laat je verrassen door By Buuf ” 
aldus Simone Pit en Gerda Veenstra. 

De dames zijn er weer klaar voor; na 
weken van voorbereiding gaan ze sa-
men met het team van 50 vrijwilligers 
“het Badhûs op z’n kop zetten”. Een 
goede indruk van de beurs krijgen kan 
op www.facebook.com/beursbybuuf. 
Voor meer informatie kan er gemaild 
worden naar beursbybuuf@gmail.com

Blinde Ed, bekend van de X factor

Johny de Vries

cadeauvoordeel.com
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Geert Bakker  Skutterswei 14  |  9108 LA Broeksterwoude 
T 06 - 23 26 99 35  |  E gbbetonrenovatie@hotmail.com

• Betonrenovatie
• Kunststofvloeren
• Coatings
• Kelderafdichting

Ook kunst-

stofvloeren

HOVENIERSBEDRIJF
SAKE VAN DER WAL

Patrimoniumweg12

9108 MN  Broeksterwoude

Tel. (0511) 423293 / 06 53377183

www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

E-mail: info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

HOVENIERSBEDRIJF
SAKE VAN DER WAL

Patrimoniumweg12

9108 MN  Broeksterwoude

Tel. (0511) 423293 / 06 53377183

www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

E-mail: info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

HOVENIERSBEDRIJF
SAKE VAN DER WAL

Patrimoniumweg12

9108 MN  Broeksterwoude

Tel. (0511) 423293 / 06 53377183

www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

E-mail: info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

HOVENIERSBEDRIJF
SAKE VAN DER WAL

Patrimoniumweg12

9108 MN  Broeksterwoude

Tel. (0511) 423293 / 06 53377183

www.hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

E-mail: info@hoveniersbedrijfsakevanderwal.nl

 WESTERGEEST, SIMMERWEI  8  
TELEFOON 0511-445493    
WWW.IDEKOWONEN.NL De meest verrassende woonwinkel van het noorden!

Wij presenteren in 
onze woonwinkel van 
2000m2 nieuwe trendy 
meubelprogrammà s, 
tuinmeubelen, maar ook
verlichting en vloeren.
Kom langs en verbaas u!

              OVERAL GEZOCHT,
   MAAR BIJ IDÉKO GEKOCHT!
              OVERAL GEZOCHT,              OVERAL GEZOCHT,              OVERAL GEZOCHT,
   MAAR BIJ IDÉKO GEKOCHT!   MAAR BIJ IDÉKO GEKOCHT!
              OVERAL GEZOCHT,
   MAAR BIJ IDÉKO GEKOCHT!
              OVERAL GEZOCHT,              OVERAL GEZOCHT,
   MAAR BIJ IDÉKO GEKOCHT!
              OVERAL GEZOCHT,
   MAAR BIJ IDÉKO GEKOCHT!

vernieuwde 

collectie!

W O O N W I N K E L

ENORME KEUS IN 
PVC VLOEREN
VAKKUNDIG GELEGD!

DIVERSE SHOWROOM 
MODELLEN MET 

VETTE KORTINGEN!
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Ideko�Wonen,�de�meest�verrassende�
woonwinkel�van�het�noorden
Foto’s: Bettie Zijlstra

WESTERGEEST�–�Kwaliteit,�service,�
lage�prijzen,�groot�assortiment�en�
snelle�levertijden�,�kortom�veel�lof��
voor�de�prachtige�woonzaak�aan�de�
Simmerwei�8�in�Westergeest.�Ideko�
let�vooral�op�service,�het�bedrijf�
heeft�in�de�afgelopen�25�jaar�een�
uitstekende�naam�opgebouwd.�De�
mooiste�binnen-,�maar�ook�buiten-
meubelen�en�accessoires�koop�je�
gewoon�bij�Ideko.�

Trendy meubelen in zowel de landelijke 
en industriële stijl, want Ideko volgt al 
jaren de nieuwste trends op het gebied 
van wonen. Het assortiment tuinmeube-
len is enorm uitgebreid en bevat niet al-
leen meer teak meubelen, maar sinds dit 
jaar ook wicker loungesets en kunststof 
tuinmeubelen. Ligbedden, stapelstoelen, 
tuin tafels, parasols, tuinbankjes. Er is 
geen nee te koop!  Ook voor sfeervolle 
en creatieve verlichting in de woonka-
mer is men bij Ideko aan het juiste adres. 
Ondertussen is het buitenterrein, waar 
het bovendien gratis parkeren is, ook 
weer ingericht met veel prachtige pot-
ten voor tuin, terras of balkon. Potten 
van bekende tuincentra merken worden 
verkocht met hoge kortingen! Gewoon 
eens binnen lopen, is het beste advies. U 
zult zeker onder de indruk raken van het 
enorme assortiment en de gedegen kwa-
liteit in trendy wonen en leven.
‘Wij willen dat onze klanten optimaal 

geholpen worden. Ideko Wonen staat 
bekend om zijn goede service. Service 
vinden wij belangrijk. Heel belangrijk 
zelfs. Onze klanten moeten 100% tevre-
den zijn. Met kwaliteitsdiensten, trans-
parante communicatie en een uitstekend 
bereikbare klantenservice, bereiken wij 
dit doel,’ aldus Klaas Kooistra, die ruim 
25 jaar geleden met zijn vrouw Anja aan 
de Simmerwei van start ging. Inmiddels 
is ook zoon Ido nauw betrokken bij de 
winkel. Doordat hij net een iets andere 
kijk op het geheel heeft, is er een meer 
dan uitstekend assortiment, waarbij vrij-
wel iedereen kan slagen. ‘Door veel zaken 
zelf in de hand te houden, weet je wat 
je verkoopt en daardoor kunnen wij ook 
stellen, dat wij onze kwaliteitsproducten 
voor een betaalbare prijs verkopen.’

Klaas Kooistra: ‘Wij zijn erg trots op 
onze uitstekende reputatie. We zijn vrij-
wel dag en nacht met Ideko en wonen 
bezig. Vandaar dat wij ook goed in staat 

zijn om onze klanten de juiste voorlich-
ting te geven op het gebied van wonen 
& slapen. Al onze producten zijn nieuw! 
Wij hebben een enorm assortiment teak-
houten meubelen zoals: eettafels, salon-
tafels, stoelen, kasten, boekenkasten, vi-
trinekasten, grutterskasten, winkelkasten, 
tv-dressoirs en dressoirs. Klanten kunnen 
zelf een woonkamer inrichting samen-
stellen, want alle teak meubelen zijn in 

dezelfde kleur en stijl. Wij hanteren de 
allerlaagste prijzen voor uitsluitend top-
kwaliteit teakmeubelen. 

‘Ook hebben wij een enorme voor-
raad hoekbanken, bankstellen, fauteuils, 
eetkamerstoelen & hockers. Bij Ideko 
Wonen bent u aan het juiste adres voor 
een voordelige hoekbank of andere zit-
meubel. Wij zorgen ervoor dat u altijd 
optimaal én voordelig kunt zitten op 
uw nieuwe zitmeubel. Ideko Wonen is 
dé specialist in zitmeubelen. Door onze 
Giant Take Away formule (direct leveren 
uit voorraad) heeft Ideko Wonen bin-
nen de meubelbranche een trend gezet. 
Hierdoor kunnen wij tegen een scherpe 
prijs zitmeubelen direct uit voorraad le-
veren, waardoor u geen lange leverings-
tijden heeft op uw nieuwe meubelen. U 
kunt gratis onze aanhanger lenen en uw 
gekochte meubelen direct meenemen! 
Bezorgen is mogelijk in overleg. 
Anja Kooistra: ‘Het aanbod banken bij 
Ideko Wonen bestaat onder meer uit: 
hoekbanken, loungebanken, 2-zits, 2.5-
zits en 3-zits banken.

Ook kunnen klanten  een bankstel hele-
maal samenstellen naar wens. Modellen 
die in de winkel staan kunnen vaak ook 
nog worden geleverd in andere opstellin-
gen en afmetingen. Er is ruime keus in 
bekleding  en kleuren . Verder nog in de 
collectie: matrassen, toppers, boxprings, 
bedden, kussens, dekens, tapijt, lami-
naat, vinyl, pvc-vloeren, woondecoratie, 
woonaccessoires, huishoudelijke artike-
len, onderhoudsmiddelen voor meube-
len & nog veel meer! Het jonge trendy 
merk By-Boo is een mooie aanvulling 
op ons assortiment met o.a. sier kussens 
, vloerkleden verlichting, woondecoratie, 
klein meubelen etc . Sinds kort zijn we 
ook dealer van het merk Label51 die een 
prachtige collectie verlichting heeft.
 
Ido Kooistra: ‘We hebben een enorme 

collectie in pvc-vloeren, echt de trend 
van tegenwoordig. Het is een vloer met 
de uitstraling van hout of natuursteen 
maar heeft het gemak van kunststof. Pvc-
vloeren zien en voelen geheel natuurlijk 
aan en zijn dan ook bijna niet te on-
derscheiden van echte houten of stenen 
vloeren. Pvc past zich snel aan de tem-
peratuur in de ruimte aan en heeft een 
geweldige akoestische demping. Verder 
is pvc uitermate geschikt voor vloerver-
warming. Niet gek dus dat dit type vloer 
in snel tempo een ware bestseller aan het 
worden is. Nieuwbouw huizen worden 
immers vaak voorzien van vloerverwar-
ming. Het leggen van pvc vloeren maar 
ook laminaat, vloerbedekking enz. kun-
nen wij ook verzorgen. Alle (pvc) vloeren 
die wij verkopen worden gelegd door ei-
gen vakmensen.’

Ideko Wonen is ook bijzonder trots op 
haar prachtige collectie teakhouten bin-
nen- en buitenmeubelen. De meubelen 
zijn eigentijds en van goede kwaliteit. 
Door onze modellen rechtstreeks bij de 
fabrikanten in Indonesië te kopen, kun-
nen we de prijzen scherp houden. Hier-
door ontstaat er voor onze klanten een 
ideale situatie. Als u niet kan slagen in 
onze collectie teakmeubelen, dan kunt u 
altijd iets op maat laten maken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel 
een keertje langs in de leukste woonwin-
kel van het noorden en verbaas u over het 
enorme assortiment, de betaalbare prij-
zen, de persoonlijke service en de gezel-
ligheid. De koffie staat altijd klaar! 

Klaas, Anja en Ido Kooistra heten u van 
harte welkom!
Ideko Wonen, 
Simmerwei 8, 9295 KA Westergeest. 
Tel. 0511-445493.  
www.idekowonen.nl
Email: info@idekowonen.nl

Kwaliteit, persoonlijke 
aandacht en snelle 

levertijden
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AUTOBANDENCENTRUMAUTOBANDENCENTRUMAUTOBANDENCENTRUM

PLUTOWEG 6, LEEUWARDEN
AUTOBANDENCENTRUM.COM

TEL. 058-2883975

BANDEN
VELGEN
UITLIJNEN

Bjirkewei 13, 9287 LA 
Twijzelerheide

www.dekahoutbouw.nl

Bjirkewei 13, 9287 LA 
TwijzelerheideTwijzelerheideT

www.dekahoutbouw.nl

K. Sikkemaweg 9
ZWAAGWESTEINDE
Tel. 0511-441663
Dinsdagsmiddags gesloten

Ondergoed: Beeren-Limosa

* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Thermo�t ondergoed

* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen

* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef

* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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

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

 
Leuk om te geven: 

prachtige kant en klare opgemaakte bloembakken en mandjes
- Moederdag -

Het adres vóór al uw tuinplanten. Ruime keus, eigen kwekerij, scherpe prij-
zen en goed advies. Ook voor tuinkruiden, groenteplanten, meststoffen, ge-
wasbeschermingsmiddelen,  potterie,  tuinbeelden  en  tuinbenodigdheden

 Foarwei 210   Kollumerzwaag        tel.: 0511-447160

Antiquariaat “Het Vergeet-Mij-Nietje”

Oude Prentbriefkaarten
boeken, wenskaarten, 
oude foto’s, verzamelspullen, 
paperassen enz.

GROTE COLLECTIE 
SCHOOLKAARTEN

FRYSKE SOUVENIRS 

Nederlands grootste boeken- en ansichtkaarten antiquariaat
Haadstrjitte 20       Feanwâlden       0511-476698        www.boekennietje.nl

25
JAAR

1993         2018

Tas vol boeken voor 5 euro
(zelf uitzoeken) (april t/m sept 2018 )

Tijdsduur 3 uur   ( incl. vrij drinken ) * Koffie en thee op tafel  
Slagroomgebak van de bakker * Nootjes en zoute sticks op tafel 
Hapjes schalen op tafel * Stokbrood met eigengem. kruidenboter 
Soepbuffet en broodje kroket          Dit alles voor €17,50 p.p. 
minimaal 15 pers. Kinderen tot 2 jaar gratis. Kinderen van 2 tot 12 € 8,25 
Ook op zondag mogelijk 

Voor een geslaagd feest boek je voortaan ZAAL TIEN 
AANBIEDING 

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

€ 17,50 
p.p 

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

Haagconiferen en Laurieren, Bosplantsoen, Rozen, Vrucht-, 
Sier-, en Vormbomen, Klimplanten, Sierheesters, Heide, Vaste 

Planten en o.a. Groenteplanten en Tuinkruiden
Ruime keuze in kleur en maat. Eigen kweek, scherp geprijsd

volop aanvoer van 

voorjaars- en zomerbloemen
Fansels flymskerpe prizen en bêst soartich spul. Offerte-oanfraach 
en levering fan komplete beplantingslisten. En ek foar deskundich 

advys binne jo by ús oant goeie adres.

www.TuincentrumdeSweach.nl
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Wrotrun�Kollumerzwaag
Op�vrijdag�27�april�om�12.15�uur�vindt�de�twaalfde�editie�van�de�Wrotrun�
in�Kollumerzwaag�plaats.�Het�is�voor�de�eerste�keer�dat�er�twee�verschil-
lende�afstanden�zijn�in�deze�survivalrun.

‘Het was tijd voor iets nieuws’, aldus 
voorzitter Hans Feenstra. Om 12.15 
uur starten we met de Wedstrijdrun, 
vervolgens start om 12.30 uur de 1e 
groep van de Recreatieve run. Daarna 
start er ieder half uur een groep van 
maximaal 150 deelnemers van de Re-
creatieve Run. Wij verwachten net als 
vorig jaar zo’n 600 deelnemers. Om-
streeks 14.00 uur is de huldiging van 
de Wedstrijdrun.’

Sinds 2006 wordt de Wrotrun geor-
ganiseerd door een zestallig bestuur 
uit Kollumerzwaag en omstreken. De 
Wrotrun is een recreatieve survivalrun 
die door heel Kollumerzwaag gaat en 
geschikt voor jong en oud. Tijdens de 
eerste editie van deze survivalrun be-

gon de organisatie met 60 deelnemers. 
Nu, 12 jaar later, zijn dat er bijna 600 
en ze komen overal uit Nederland 
vandaan om mee te doen. Elk jaar 
groeit het aantal deelnemers en wordt 
ook de organisatie weer geprofessio-
naliseerd. ‘We mogen trots zijn op een 
activiteit als deze in Kollumerzwaag’, 
aldus het bestuur. 

Door deze activiteit probeert stich-
ting de Wrotrun de leefbaarheid in 
Kollumerzwaag te vergroten. Met 
o.a. de steun van het dorpshuis De 
Trije Doarpen, het Plaatselijk Be-
lang, OVK, en de Oranje Vereniging 
lukt het om een spektakel als deze op 
touw te zetten. Hiernaast worden er 
ook elk jaar weer sponsoren gevraagd 

voor bijvoorbeeld het gebruik van ma-
teriaal en de lunchpakketten voor de 
vrijwilligers. Zolang het evenement 
elk jaar groeit is het ook van belang 
dat er voldoende sponsoren worden 
gevonden om te helpen met de kosten 
die erbij komen kijken. Het bestuur 
van de Wrotrun is verheugd te mogen 
melden dat Gommers Houtbouw ook 
dit jaar weer hoofdsponsor is van de 
Wrotrun. Inschrijven kan op  www.
wrotrun.nl. Tevens hebben we dit jaar 
een maximum dus schrijf je op tijd 
in en doe mee met de survival op z’n 
Fries!

Vanaf 17.00 uur start de barbecue in 
Doarpshús De Trije Doarpen met 
daarbij live muziek van de band The 
Blizzards. The Blizzards is een All-
round duo voor elk feest, gitaar/zang, 
maar ook orkestbanden, elk genre, 
behalve house en hardrock. Zij spelen 

door het hele land op elk type feest, 
feesttenten, bejaardencentra, cafe’s, 
het maakt niet uit, altijd aangepast 
aande omstandigheden en wensen 
van het publiek en evt. nummers op 
aanvraag als u een speciaal nummer 
wenst te horen. Gezelligheid gegaran-
deerd dus. Opgave voor de barbecue 
kan via info@detrijedoarpen.com.

De Wrotrun van vorig jaar (Foto: Klaas Rozema).

Keningsdei in De Westereen
De�W.O.K.�viert�27�april�hun�eerste�lustrum,�het�comité�organiseert�
namelijk�voor�de�5e�keer�Keningsdei�in�De�Westereen.�De�organisatie�is�
weer�volop�bezig�om�een�prachtig�programma�voor�jong�en�oud�in�elkaar�
te�zetten.�Hierin�een�terugkerend�vast�programma,�maar�ook�zeker�ieder�
jaar�met�verassende�nieuwe�elementen.

Voorgaande jaren is dit de W.O.K. 
ook steeds goed gelukt, mede door 
medewerking van vele [vaste] vrij-
willigers en door sponsoring van de 
lokale bedrijven en middenstand. 
Zonder hun belangeloze medewer-
king zouden we dit evenement in De 
Westereen niet kunnen organiseren, 
waarvoor op voorhand dank!

Keningsdei in De Westereen wordt 
ook dit jaar weer georganiseerd op het 
veldje achter de Hervormde Kerk van 
10.00 -19.00 uur. Het bestaat uit de 
jaarlijkse vrijmarkt waar de mensen 
vanaf 7.30 uur hun handelswaar ten-
toon kunnen stellen voor de verkoop. 

Ieder krijgt 4 meter gratis tot zijn be-
schikking, aanmelden hoeft niet.
Via een aangegeven route tegenover 

Sake Store krijgt ieder een plaats 
toebedeeld door de organisatie. De 
opening van deze feestelijke dag is 
om 10.00 uur met meerdere koren, 
waaronder popkoor De Westereen, 
popkoor van Oodwood,  shantykoor 
“roem sóp” fon Hantum,  band «why 
Not» en zangeres Wilhelmina Hiem-
stra en de band “Vreemdt”. Tot 13.00 

uur zullen de verschillende koren en 
artiesten afwisselend hun repertoire 
ten gehore brengen. Verder is er de 
hele dag een doorlopend podium 
programma, met regionale en lo-
kale artiesten met als afsluiting vanaf 
16.00 uur de swingende coverband 
“Vreemdt” .

Voor de kinderen wordt het ook weer 
een prachtige dag met veel activiteiten 
en speelplezier. Er zijn er meerdere 
springkussens op het veld, een panna-
kooi, een survivalbaan, een “verfauto” 
en ook zijn er kinderprijzen te winnen 
in de touwtjes-trek-kast, etc. etc. Ook 
is er een clown, een schminkster en 
de jaarlijkse ballonnenwedstrijd om 
13.00uur [kaartjes hiervoor zijn op 
die dag bij de organisatie in te vullen]. 
Tevens worden de prijswinnaars van 
vorig jaar bekend gemaakt.
Natuurlijk wordt er ook weer goed 

aan de inwendige mens gedacht, en is 
er volop lekker eten en drinken te ver-
krijgen, b.v. de speciale hotdogs van de 
“Foodbrothers “, een vers kopje koffie 
bij ”FF Bakkie doen” bij Henny Post-
ma, lekkere snoep bij de “Sweet Sugar 
Shop”, friet en snacks bij Gommers en 
natuurlijk de frisdrankjes bij de con-
sumptiewagen van de organisatie. 

Voor de oudere jongeren en volwasse-
nen is er ook genoeg te zien, te horen 
en te beleven. Zo zal er erg verrassend 
theater in en rondom de toiletwagen 
zijn en is er een unieke mogelijkheid 
om uzelf met partner of vriend/in en/
of kinderen vast te laten leggen in het 
fotohokje. Natuurlijk ontbreek de in-
middels alom bekende grote verloting 
met geweldige prijzen ook niet op 
deze Keningsdei in de Westereen.
Graag tot ziens op 27 april Keningsdei 
in de Westereen.

Hengstenshow�Culturele�Hynderstêd�op�Koningsdag
KOLLUMERZWAAG�–�Het�Friese�paard�mag�zich�weer�verheugen�in�een�
toenemende�belangstelling.�Om�een�indruk�te�krijgen�van�dit�prachtige�
paardenras,�is�er�op�Koningsdag�van�14.00-16.00�uur�een�schitterende�
show�bij�de�hengstenhouderij�van�de�familie�Bosma�op�de�Spoarbuorren�
Súd�38�te�Kollumerzwaag.�

De familie Bosma uit Kollumerzwaag 
is al jaren een vaste deelnemer van 
de jaarlijkse hengstenkeuring van het 
KFPS in Leeuwarden, waar dit jaar 
meer dan 25.000 bezoekers kwamen 
uit ruim dertig landen. Koningsdag 
2018 zal bij hen weer in het teken 

staan van een gratis toegankelijke 
Friezenshow. De paarden worden op 
verschillende wijze aan het publiek 
voorgesteld: aan de hand, voor de wa-
gen en onder het zadel. ‘Op 27 april 
is er van 14.00-16.00 uur weer een 
grootse show, met veel actie en gratis 
hapjes en frisdrankjes. Twee uur lang 
een voorstelling van hoog niveau. Een 
show niet alleen voor insiders, maar 
vooral ook voor leken, die zeker volop 
zullen kunnen genieten. 

Iedere jaar verbinden wij een thema 
aan de show en dit jaar is dat Culturele 
Hynderstêd. Tussen het showen van de 
paarden in hebben wij een aantal voor-
stellingsblokjes, vaak wel met paarden, 
waarin dit thema terugkomt. Klein 
tipje van de sluier oplichten: zo wil-
len wij dit jaar de cultuur met paarden 
laten zien, dit is natuurlijk niet alleen 
de oude cultuur, maar ook de moderne. 

Naast het genieten van de paarden in 
de ring, is mogelijk om de stallen te 
bezichtigen en zijn er een aantal leuke 
stands aanwezig. Natuurlijk kunnen 
wij dit niet alleen organiseren; er staat 
een grote groep vrijwilligers klaar, die 
achter de schermen ontzettend veel 
werk verrichten om de middag op 
rolletjes te laten verlopen. Natuurlijk 
willen wij er vooral een hele gezellig 
middag van maken.’  

De Fries is een sierlijk ogend paard met 
veel behang en een fiere houding. Het 
lichaam is compact en sterk. De ma-
nen zijn lang, vol en golvend, evenals 
de staart. De Fries heeft een fijn hoofd 
met korte, spitse en beweeglijke oren. 
Hoge hals aanzet, lang, licht gebogen. 
De schouders zijn krachtig ontwik-
keld. De benen zijn tamelijk kort, maar 
stevig, lang behaard en met een vetlok. 
Een Fries is vrijwel altijd zwart zonder 

aftekeningen. De schofthoogte is tus-
sen 1,55 m (voor opname in het stam-
boek) en 1,70 m. Op driejarige leeftijd 
wordt 1,60 m als ideaal beschouwd. 

‘Wij showen de bij ons ter dekking 
staande hengsten: De 26-jarige Friese 
dekhengst Abe 346; zijn zoon Aan 416 
en zijn zoon Reinder 452. Maeije 440 
en Jense 432, allemaal Friese dekheng-
sten. Daarnaast de KWPN-hengst 
Junior STV, inmiddels al 27 jaar oud, 
de Hackney-hengst Stjerreljocht Su-
prise, de AES springhengst I’mtorius 
van de Osseweide en natuurlijk niet 
te vergeten de kleine Titi Abdullah. 
Daarnaast showen wij ook een aantal 
nakomelingen van de hengsten, zowel 
veulentjes als oudere paarden. Bent u 
fokker en moet u nog de hengstenkeu-
ze maken? Houdt u van paarden, vindt 
u de hengstenkeuring in januari op tv 
altijd prachtig om te zien en wilt u de 
hengsten wel eens van dichtbij bewon-
deren? Of wilt u gewoon even gezellig 
weg op koningsdag, schroom dan niet 
om onze show te bezoeken. De toe-
gang is gratis en hoe meer mensen hoe 
gezelliger.’

cadeauvoordeel.com



20  |  de�Westereender  

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel 

tuin- en interieurideeën. Kom naar 

de meest inspirerende tuincentra 

van Friesland!

Tuin! Zwaagwesteinde

Boppewei 17

9271 VH De Westereen 

Tel.: (0511) 44 31 80

Tuin! Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 165a

8919 AB Leeuwarden 

Tel.: (058) 266 23 85

WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

Café zaal „De Hossebos”
Telefoon (0511) 44 46 22 - Fam. W. de Roos

€ 7950,-
€ 10.500,-

€ 4750,-
€ 6500,-

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

BMW 1 SERIE AUTOMAAT
BJ 2008 | 167.000 KM

OPEL ASTRA GTC 1.6I
BJ 2007 | 103.000 KM

VW POLO 1.4 TDI
BJ 2015 | 63.500 KM

MINI ONE 1.6I
BJ 2003 | 150.500 KM

PEUGEOT 107 1.0I
BJ 2012 | 85.000 KM

VW GOLF 1.4 TSI
BJ 2009 | 145.000 KM

ALTIJD 50 
OCCASIONS 

OP VOOR-
RAAD!

WWW.AUTOVANDERWAL.NL

€ 8950,-
€ 4500,-

Foarwei 33, 9104 BT Damwâld
T 0511 - 423 049

M 06 - 20 260 420
info@schatadvies.nl

www.SchatAdvies.nl
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Camping�De�Ikeleane�midden�in��
natuur�voor�het�hele�gezin
BAKKEVEEN�-�Prachtig�gesitueerd�in�de�zuidoost�Fryslân,�op�de�grens�met�
Groningen�en�Drenthe�ligt�in�een�bosrijke�omgeving�camping�De�Ikeleane.�
Een�prachtige�camping�waar�rust�en�ruimte�belangrijke�aspecten�vormen,�
maar�waar�ook�gezinnen�met�kinderen�enorm�veel�variatie�en�vertier�
vinden.�Daar�waar�vakantie�vieren,�vakantie�beleven�is.�Niet�alleen�voor�
de�ouders,�maar�ook�voor�kinderen�gaat�een�wereld�open,�waarin�spelen�
en�natuur�beleven�tot�een�geheel�verheven�worden.�

De diverse speelmogelijkheden zijn 
enorm en toch wordt de rust en ruim-
te gewaarborgd op deze relatief kleine 
camping, die 200 plaatsen biedt. Op 
de Ikeleane heerst de mentaliteit van 
gewoon doen, gewoon gezellig ge-
nieten van de faciliteiten die geboden 
worden. Thuis voelen in een totaal an-
dere wereld.

Theun en Marjanna Kiers leggen, 
vlak voordat het campingleven weer 
gaat bruisen, de laatste hand aan de 
omheinde boerenspeelweide. Een el-
dorado voor de kleinste kinderen en 
gesitueerd naast de grotere, overdekte 
speelruimte waar kinderen onbe-
kommerd kunnen spelen. Maar ook 

is er ruimte voor sport en spel. Een 
bewuste spreiding, zodat het altijd 
gezellig is. In de vakantieweken is er 
bovendien een recreatieteam actief. 
Voor jong en oud is dit een gezellige 
camping. U maakt als u boekt gratis 
gebruik van het openluchtzwembad 
in het dorp. Er zijn speeltoestellen 
op verschillende veldjes, een snackbar, 
een kantine, een air-trampoline, fiets- 
en skelterverhuur, wifi, overdekte 
speelschuur en een wasserette. 

Camping Ikeleane is een gezel-
lige gezinscamping, die naast de vaste 
staanplaatsen volop ruimte biedt om 
met de eigen caravan of tent één of 
meerdere weken door te brengen. De 
ruime plekken met uiteraard stroom- 
en watervoorzieningen en gratis wifi, 
zijn prachtig gesitueerd. Voor mensen 
die op zoek zijn naar mogelijkheden 
voor één of twee nachten zijn er de 
trekkershutten, eventueel met ontbijt, 
maar ook is er bed and breakfast be-
schikbaar en bovendien is er rekening 
gehouden met campers. ‘Wij heb-
ben een groot aantal vaste bezoekers, 
vooral mensen uit de Fryske wâlden. 
Mensen die gewoon goed en gezel-
lig hun vakantie willen doorbrengen. 
Dicht bij huis, maar toch in een to-
taal andere wereld, met een natuur die 

enorm gevarieerd is en waar ze naar 
alle waarschijnlijk een eekhoorntje 
zullen ontmoeten. Kom gerust en keer 
langs voor een bakje koffie en maak 
kennis met ons en onze mogelijkhe-
den,’ aldus Theun Kiers. Als men de 
grote, prachtige laan oprijdt naar de 
camping, krijgt men direct het vakan-
tie- en uitgevoel.

Ín de directe omgeving beginnen de 
fiets- en wandelpaden, waardoor u 
dicht bij de natuur zit. Bakkeveen een 
gezellig vakantiedorp met veel moge-
lijkheden voor een optimale vakantie. 
Bakkeveen ligt in een bosrijk gebied 
met veel heide en zandvlakten op de 

grens van Friesland, Groningen, en 
Drenthe. Aan de rand van het bos 
staat het historische landhuis “De 
Slotplaats”, nu in gebruik als theehuis 
en Toeristisch Informatie Punt. In het 
Slotplaatsbos ligt de Sterrenschans 
een zeshoekig verdedigingswerk. 

Een prachtige Fryske spreuk die hon-
derd procent waar gemaakt wordt op 
de Ikeleane is: Folgje dyn hert, want 
it kloppet!
De Ikeleane, Deurswâldmerwei 19, 
Bakkeveen. 0516-541283. info@ike-
leane.nl www.ikeleane.nl

Indrukwekkende�teatertún�Broeksterwâld
BROEKSTERWÂLD�–�Er�wordt�nog�druk�gewerkt�aan�de�nieuwste�theater-
tuin�van�Fryslân,�maar�de�contouren�zijn�al�duidelijk�zichtbaar�achter�het�
pand�van�tuincentrum�Sake�van�der�Wal.�Het�geheel�is�indrukwekkend�en�
biedt�heel�veel,�vooral�ook�gevarieerde�mogelijkheden.�Mogelijkheden�
die�ook�direct�worden�benut,�want�het�openingsstuk�“Rêdbâd”�belooft�
veel�spektakel.�Het�leven�en�de�strijd�van�de�grote�Friese�koning�Rêdbâd�
belooft�een�grandioos�festijn�te�worden,�waarbij�de�Broeksters�zoals�
gewoonlijk�fors�uitpakken.

Broeksterwâld en De Falom, al jaren het 
decor van amateurtoneel van een hoog 
en vaak niet traditioneel niveau.  In de 
beide buurdorpen houdt men wel van 
een uitdaging. ‘De teatertún Broekster-
wâld biedt vooral andere en nieuwe mo-
gelijkheden,’ verklaart Sake van der Wal, 
initiatiefnemer van het openluchtthea-
ter. ‘Ik had het perceel weiland, dat ge-
situeerd is achter mijn bedrijventerrein, 
gekocht met de intentie om daar een 
natuurvriendelijk park van te maken. 

Toen we echter met de toneelvereniging 
“It moat kinne” het stuk “Kooiboys” op 
locatie speelden in de theatertuin in Rijs 
vond ik, als theaterdier, dat dit wellicht 
ook een prachtige en uitdagende moge-
lijkheid was. Samen met mijn dochter 
Tiffany en Piet van Althuis zijn we een 
stichting begonnen om de theatertuin te 
realiseren. Ondertussen werd het idee 
ook door het dorp gedragen. Samen 

met veel vrijwilligers zijn we al een heel 
eind op weg en ontstaat er een prachtige 
theatertuin. We doen het niet alleen, in-
tegendeel, we doen het met zijn allen.’

Sake van der Wal, maar ook de andere 
mensen die nauw betrokken zijn bij de 
theatertuin verklaren het gerucht, dat 
er tweespalt is in de beide dorpen, naar 
het land der fabelen. Sake: ‘Ik heb hier 
eerst overleg over gehad met de toneel-
vereniging “It moat kinne”. Dat was een 
heel positief gesprek, het is zo dat we 
elkaar ondersteunen en absoluut niet 
bijten. We zitten niet in elkaars vaarwa-
ter, er zijn veel mensen van de toneel-
vereniging die zich ook inzetten voor 
de theatertuin. Dat is gewoon prachtig, 
de catering voor de teatertún Broek-
sterwâld verloopt ook via het dorpshuis 
De Pipegael, net als trouwens de voor-
verkoop van de kaarten voor “Rêdbâd”. 
We willen de eerste keer graag groots 

uitpakken, maar we hebben absoluut de 
intentie niet om dat ieder jaar te doen. 
Misschien eens in de vier jaar, daarnaast 
willen we wel iedere zomer proberen 
om hier een evenement te realiseren. 
Je kunt dan denken aan een kerk- of 
gospeldienst, maar bijvoorbeeld ook aan 
een optreden van Jack Botleneck. We 
willen de tuin beschikbaar stellen om 
bijvoorbeeld een jubileum of trouwfeest 
te organiseren, maar dan uiteraard ook 
in samenwerking met De Pipegael. Wij 
willen geen concurrent vormen voor ons 
dorpshuis, waar we enorm mee ingeno-
men zijn, we willen juist het dorpshuis 
ondersteunen.’ De teatertún Broekster-
wâld is daarnaast vrij te bezoeken, men-
sen kunnen hier genieten van de rust en 
de stilte. In meerdere opzichten wellicht 
een aanvulling voor de totale dorpsge-
meenschap. 

Uiteraard kan het niet anders of het ge-
sprek komt op het eerste theaterstuk dat 
opgevoerd zal worden in de tuin. De pr-
commissie staat inmiddels te trappelen 
om aan de slag te gaan. ‘We hebben be-
wust gewacht totdat “Bloedbân” was af-
gelopen,’ aldus de beide dames. Rêdbâd, 
leven en strijd van de grootste Friese 
koning, een bewerking van regisseuse 
Tiffany Boersma van der Wal, die het 
script ook heeft geschreven. ‘Vanaf het 
eerste moment dat ik de nieuwe kan-
sen en mogelijkheden zag, schoot het 
indrukwekkende verhaal van Rêdbâd 
door mijn hoofd. Ik had het prachtige 
boek van Willem Schoorstra gelezen. 
Dat heeft mij diep geraakt. Om het om 
te zetten tot een theaterstuk viel niet 
mee. In het boek liepen vele prachtige 
verhaallijnen, waarvan ik er helaas veel 
moest laten vervallen. Je staat dan voor 
lastige dilemma’s, je wilt zoveel moge-
lijk behouden, maar je moet uiteindelijk 
toch een keuze maken.’

Even heeft Tiffany nog getwijfeld. 
Vrijwel op hetzelfde moment wordt 
er gewerkt aan een film over Rêdbâd. 
‘Ik heb vanaf het begin contact met de 
auteur Schoorstra gehad en dit ook bij 
hem neergelegd. Hij zag de problemen 
anders en was van mening dat in het 
theaterstuk meer recht zal worden ge-
daan aan de feiten, die als waar te boek 
staan. Voor zijn boek, waarin uiteraard 
ook sprake van fictie is, had hij gedegen 
onderzoek verricht. Ik werk nauw sa-
men met Schoorstra, wiens dochter ook 
een rol speelt in het machtige epos van 
koning Rêdbâd. Ondertussen zijn na 
audities de meeste van de circa honderd 
rollen verdeeld en wordt er heel hard 
gewerkt om het stuk optimaal in het 
theater te brengen.’ Mooi aspect is, dat 
het paard dat een hoofdrol heeft in de 
film, ook tijdens de zes uitvoeringen in 
Broeksterwâld een belangrijk onderdeel 
van de uitvoering zal vormen. 

‘Wij zijn ook bijzonder ingenomen met 
de positieve houding van de buurt. Zo 
heeft de achterbuurvrouw een vijftal 
stallen waar de paarden kunnen ver-
blijven. Een prachtig voorbeeld van 
gemeenschapszin,’ besluit Tiffany het 
verhaal.
De uitvoeringen zijn op 28, 29 en 30 juni 

en op 5, 6 en 7 juli. Door een van de vele, 
handige trucjes van de sterke ploeg vrij-
willigers zullen de bezoekers, max 270 
per avond, droog kunnen zitten. Kaarten 
zijn te reserveren bij De Pipegael of via 
06-54227316 ( Janko van Dijk).

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

• Personeel met plaatselijke bekendheid 

• Geen winstoogmerk 

• Eigen aula met vrij sleutelsysteem 

• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis  

• Toetreding lidmaatschap ongeacht 
leeftijd (vraag naar de voorwaarden) 

• Bodes dag en nacht bereikbaar   

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering  

 
 

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

 

Vernieuwde website:
www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

Uitvaart
Vereniging
Zwaagwesteinde
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Daarom kiest u voor 
RegioBank

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

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

met vestigingen in heel Friesland

Suder Stasjonsstrjitte 7, De Westereen  |  T. 0511-445809 
www.rottinedierenspeciaalzaak.nl

Openingstijden
Ma. t/m wo.  8:30 - 18:00
Do. 8:30 - 21:00
Vrij.    8:30 - 18:00
Za. 8:30 - 16:00

Kwaliteitshondenvoer:
Enjoy 15 kg Baal Puppy, Lam/Rijst € 19,95
Adult, Royal € 15,95
Oke Brok Baal 10 kg € 8,95

Kwaliteitsvogelvoer:
Grasparkietzaad 25 kg € 16,95
Grote parkietzaad 25 kg € 18,95
Agapornidezaad 25 kg € 18,95
Tropenvoer 25 kg € 18,95
 
Konijnenvoer 25 kg € 9,95
Legkorrel voor de kip 20 kg € 8,95
Gemengd graan 20 kg € 8,95
 

KOM LANGS BIJ ROTTINÉ DIERENSPECIAALZAAK.

Het adres voor 
uw huisdier!

Rottiné de 
duivenspecialist 

van de regio!
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WOENSDAG� 11� t/m� ZATERDAG� 14�
APRIL�-�KOLLUM - Voorjaarskermis op 
het Maartensplein.
DONDERDAG� 12� APRIL� -� WÂLTERS-
WÂLD – Bedrijvenbeurs Expo 2018 in 
de Nije Warf.
VRIJDAG�13�APRIL�-�DE WESTEREEN 
– Open dag skeelervereniging Ids met 
clinics vanaf 14.00 uur.
WÂLTERSWÂLD – Bedrijvenbeurs 
Expo 2018 in de Nije Warf.
ZATERDAG� 14� APRIL� en� ZONDAG� 15�
APRIL��-�FEANWÂLDEN - Museum-
weekend met rondleidingen stinzenplan-
tentuin en rondleiding door gebouw door 
deskundige gidsen. Lage entree; gratis 
rondleiding. 13.30-17.00 uur. De Schier-
stins, Haadstrjitte 1. info@schierstins.nl; 
www.schierstins.nl
ZATERDAG�14�APRIL��-�DE WESTER-
EEN - Dansavond voor mensen met een 
Beperking vanaf 20.00 uur in het Badhûs.
DE WESTEREEN - Bijeenkomst 
Brandweer De Westereen zoekt nieuwe 
collega’s van 13.00 tot 16.00 uur in de 
brandweerkazerne aan de Roazeloane 70.
DE WESTEREEN – May Thai/kick-
boks-wedstrijden in de Sikkemahal.
OUDWOUDE – Jannes Live in De 
Iterij, Foarwei 23. Zaal open 20.30 uur. 
Voorverkoop € 17,50; Kassa € 20,00. Vol 
is vol.
DAMWÂLD – HympHamp (Frysk 
Kabaret) in De Krúswei. Aanvang: 20.15 
uur. Zaal open: 20.00 uur. Voorverkoop € 
10,00. Kassa € 12,00.
FEANWÂLDEN - Concert Vuur op de 
Zuidpunt. Nanne Kalma en Ankie v.d. 
Meer
20.00 uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1. 
info@schierstins.nl; www.schierstins.nl
WÂLTERSWÂLD – Bedrijvenbeurs 
Expo 2018 in de Nije Warf.
BURGUM – Prestatiesponsorloop Slach 
om ‘e Mar. 09.00-15.00 uur.
DE WESTEREEN – Knapspulmarkt. 
Christelijk Gereformeerde Kerk aan de 
Noarderstasjonstrjitte 3. Geopend van 
9.00 tot 12.00 uur. Toegang gratis. 
NATUURGEBIED NOARD-FRYS-
LÂN BÛTENDYKS - Excursie: wan-
delen over de ontluikende kwelder op 
het Noarderleech van 10.00 – 12.30 
uur. Deelname leden It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-
leden € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Opgave: 
uiterlijk een dag van tevoren tot 15.00 
uur, via www.itfryskegea.nl/eropuit 
of 0512 – 38 14 48. 
ZONDAG�15�APRIL�-�DE WESTEREEN 
- Johannes de Heer Zondagavondzang. 
Thema Alles is mogelijk in de Roton-
detsjerke, Skoallestrjitte 32. Meditatie: 
Aart Langevoort (voorganger Pinkster-
gemeente), muzikale leiding Foeke 
Wiegersma (orgel) en Hendrie Westra 
(xylofoon). Aanvang: 19.30 uur. Toegang 
gratis, collecte t.b.v. het Evangelisatie-
werk. 
MAANDAG�16�APRIL�-�BUITENPOST 
– Digisterker: digitale dienstverlening 
van de overheid in de Bibliotheek van 
9.30-12.00 uur. Kosten: gratis. Aanmel-
den op ontdekdebieb.nl of in de Biep. 
WOENSDAG�18�APRIL�-�DE WESTER-
EEN – Iepen midje, kinderbingo om 
14.30 uur in het Badhûs.
BURGUM – Opvliegers, sterke froulje in 
De Pleats. Aanvang 20.15 uur. Entree € 
15,00, incl. koffie. 
DOKKUM - Thema avond over versla-
vingen. Organisatie: Het Interkerkelijk 
Platform Talma Sionsberg. Thema: “Ver-
slaving? Maakt meer kapot dan je lief is”. 
Sprekers: Prof. Dr. G.G.(Gabriël) Antho-

nio, voorzitter van de Raad van Bestuur 
van Verslavingszorg Noord-Nederland 
(VNN) en bijzonder hoogleraar in de 
Sociologie aan de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. S. (Sherwin) Mercera, “ervarings-
deskundige” drugs en criminaliteit bij de 
christelijke organisatie Terwille Versla-
vingszorg, geloof en vrijheid in Gronin-
gen. Aanvang: 19.30 uur. Vergaderruimte 
“Ontmoetingsplein”, bij de hoofdingang 
van SiONSberg, Birdaarderstraatweg 70.
DOKKUM - Koffieochtend voor vrou-
wen van 9.30-11.30 uur, gemeentecen-
trum De Fontein, ingang Fuldastraat. 
Speekster Ineke Bolt. Thema: Nooit te 
oud om je jong te voelen. Toegang vrij, 
collecte om de onkosten te dekken. Koffie 
klaar 9.00 uur. Kinderoppas niet aanwe-
zig. Informatie: 0519-241413. Interker-
kelijke Werkgroep Koffieochtenden.
DONDERDAG� 19� APRIL� -� BUITEN-
POST – Belastingspreekuur: professio-
neel advies in de Bibliotheek van 15.30-
17.30 uur. Kosten: gratis. Aanmelden op 
ontdekdebieb.nl of in de Biep. 
VRIJDAG� 20� APRIL� -� DE WESTER-
EEN – De Revueploeg van De Wes-
tereen speelt Stjerren en Streken in za-
lencentrum Old Dutch. Aanvang 20.00 
uur; zaal open 19.30 uur. Kaarten alleen 
online reserveren via revueploeg@gmail.
com
DAMWÂLD – Bingo in de Krúswei. 
Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur.
ZATERDAG�21�APRIL� -� DE WESTER-
EEN – De Revueploeg van De Wes-
tereen speelt Stjerren en Streken in za-
lencentrum Old Dutch. Aanvang 20.00 
uur; zaal open 19.30 uur. Kaarten alleen 
online reserveren via revueploeg@gmail.
com
DAMWÂLD - Rommelmarkt van 09.00 
- 12.00 uur parkeerterrein Christelijk 
Gereformeerde Kerk, Haadwei 127.
SUWÂLD - Kunstkring Hardegarijp. 
Huisconcert - Florian Verweij. Aan-
vang 20.00 uur. Kerkbuurt 26, 9265 LT 
Suwâld. 
FERWERT-HEGEBEINTUM – 
Waddenwandeltocht langs de zeedijk van 
de Waddenzee. WADbySUNDER! Af-
standen en kosten: 30 km: Voorver. € 10,- 
(kassaver.: € 12,50), Start: 08.00-09.00 
uur; 21 km: Voorverk. € 10,- (kassaverk.: 
€ 12,50), Start 09.00-10.00 uur; 7,5 km: 
Voorverk. € 7,50 (kassaver.: € 8,50), Start: 
10.30-11.00 uur (wandelen) en 14.00 
uur (hardlopen). Koop uw startbewijs via 
www.waddenwandeltocht.ferwertonline.
nl. 
ZONDAG�22�APRIL� -�BURGUM – Fon 
Amore Musica, première De Skepping, 
Haydn’s “Die Schöpfung” in het Fries, 
o.l.v. Gerben van der Veen. Tekst: Ep-
pie Dam; harmonium: Klaas Hoek; pi-
ano Mariëtte Hornsveld; sopraan Tetsje 
van der Kooi; tenor: Maarten Romkes; 
bas: Ben Brunt. Aanvang 15.30 uur in 
de Krústsjerke. Voorverkoop € 18,00 via 
info@conamoremusica.nl. Aan de deur: 
€ 20,00
MAANDAG�23�APRIL�-�BUITENPOST 
– Digisterker: digitale dienstverlening 
van de overheid in de Bibliotheek van 
9.30-12.00 uur.  Kosten: gratis. Aanmel-
den op ontdekdebieb.nl of in de Biep. 
WOENSDAG�25�t/m�ZONDAG�29�APRIL�-�
KOLLUM – Kollumer Katdagen.
WOENSDAG� 25� APRIL� � -� FEANWÂL-
DEN - Inez Timmer met de solo musical 
“Mademoiselle Chanel”. Alleen leden. 
Aanvang 19.45 uur. De Mienskip, Haad-
strjitte 17.
www.vrouwenvannu.nl /feanwalden 
DAMWÂLD – Jeugdbingo in de Krús-
wei. Aanvang 15.00 uur; zaal open 14.30 

uur. Entree € 2,00.
VRIJDAG�27�APRIL�-�DE WESTEREEN 
- Keningsdei op het veldje achter de 
Hervormde Kerk van 10.00 -19.00 uur. 
Vrijmarkt. Opening 10.00 uur met meer-
dere koren, waaronder het Westereender 
popkoor, popkoor Oodwood, shantykoor 
Roem Sóp uit Hantum, de band Why 
Not en zangeres Wilhelmina Hiemstra. 
Doorlopend podium programma, met 
regionale en lokale artiesten met als af-
sluiting vanaf 16.00 uur de swingende 
coverband “Vreemdt”. Springkussens, 
pannakooi, survivalbaan, een “verfauto”, 
de touwtjes-trek-kast, etc. etc., clown, 
een schminkster, ballonnenwedstrijd om 
13.00uur. Verrassend theater, fotohokje, 
grote verloting enz. 
KOLLUMERZWAAG - Hengsten-
show Culturele Hynderstêd van 14.00-
16.00 uur bij de hengstenhouderij van de 
familie Bosma op de Spoarbuorren Súd 
38. Toegang gratis
DAMWÂLD – Vrijmarkt van 08.00-
18.00 uur aan de Haadwei.
FEANWALDEN – Kenningsdei op de 
Koemarkt van 9.30-21.00 uur.
KOLLUMERZWAAG –  Wrotrun 
Kollumerzwaag. Start wedstrijdrun 12.15 
uur; vervolgens start om 12.30 uur de 1e 
groep van de Recreatieve run. Daarna 
start er ieder half uur een groep van maxi-
maal 150 deelnemers van de Recreatieve 
Run. Huldiging ca. 14.00 uur. 17.00 uur 
barbecue in Doarpshús De Trije Doarpen 
met livemuziek van The Blizzards. Op-
gave voor de barbecue: info@detrijedoar-
pen.com
ZONDAG� 29� APRIL� � -� NOARDBUR-
GUM - Baptisten Gemeente Noord-
bergum Pleinkerk. 10.00 uur Ds. Tjerk 
Bosscher. Afsluiting Sportweekend en 
American Party m.m.v. Praisecombo.   
ZATERDAG�5�MEI�-�DE WESTEREEN 
- Bevrijdingsconcert met het shantykoor 
“De Swemmersjongers” uit De Wester-
een in restaurant Fiversicht in zorgcen-
trum Brugchelencamp. Entree € 3,50. 
Hierbij is koffie met koek inbegrepen. 
Aanvang 15.00 uur. 
DE WESTEREEN – Ophalen oud 
papier t.b.v. Protestantse Gemeente De 
Westereen. Vanaf 08.00 uur. Graag ge-
bundeld.
IEDERE� MAANDAG� -� FEANWÂLDEN 
- 14.30 tot 16.30 uur; Bibliotheek De 
Boekehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor 
een boek en een gratis kopje koffie. Kom 
gerust eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE�DINSDAG�-�DE WESTEREEN 
- Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur 
en 12.00 uur binnenlopen bij het Badhûs 
aan de Sportloane 2B in De Westereen. 
Iedereen die graag andere mensen wil 
ontmoeten, is van harte welkom. De 
Buurtkamer is een initiatief van Stichting 
Welzijn het Bolwerk en Stichting Aan-
Zet.  Sportloane 2B in De Westereen. In-
formatie: www.debuurtkamer.com, mail 
via info@debuurtkamer.com of neem 
contact op via Stichting Welzijn het Bol-
werk: 0519-29 22 23.
IEDERE�WOENSDAG�-�FEANWÂLDEN 
- 9.30 tot 11.30 uur Bibliotheek De Boe-
kehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een 
boek en een gratis kopje koffie. Kom ge-
rust eens langs, UVV Veenwouden.
IEDERE� DONDERDAG� -� DE WESTER-
EEN  - Week vlooienmarkt, markthal 
’t Spoor van 10.00-17.00 uur. Toegang 
gratis.
MAANDELIJKS�-�DAMWÂLD – Elke 1e 
en 3e dinsdag van de maand van 10.00-
12.00 brei- en haakcafé in de Foyer van 
de Krúswei.

MUSEA/EXPOSITIES
BUITENPOST - t/m 6 juli. Gemeente-
huis Achtkarspelen. Schilderijen en aqua-
rellen van beeldend kunstenaar Rein Hal-
bersma (Kollum). Thema: tusken Waad 
en Wâlden Stationsstraat 18, 9285NH 
Buitenpost. Open: maandag t/m vrijdag 
09.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. 
Informatie over Rein Halbersma: www.
reinhalbersma.nl Organisatie: Stichting 
Keunstkrite Twizel. info@keunstkrite.nl
BUITENPOST – 1 april – 27 oktober. 
Botanische Tuin De Kruidhof, School-
straat 29b, 9285 Buitenpost. Entree: volw. 
€ 6,50; kinderen t/m 4 jaar gratis; kinde-
ren 5 t/m 11 jaar € 3,00; 65+ € 5,25. Mu-
seumkaart: gratis.
BUITENPOST - IJstijdenmuseum van1 
april t/m 1e weekend oktober. Maandag 
gesloten. Dinsdag t/m zaterdag: 10:00 - 
17:00 uur. Zondag: 12:00 - 17:00 uur
Paasmaandag en Pinkstermaandag: 12:00 
- 17:00 uur. IJstijdenmuseum  | School-
straat 29c  | 9285 NE Buitenpost  | Tel: 
0511 54 40 40.
BURDAARD – Ruud Wiersmahûs. 
Open: Zomerseizoen (1 april t/m 30 
september), dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 
11.30 uur & 13.00 – 17.00 uur zaterdag 
en zondag: 13.00 – 17.00 uur groepen. 
Het museum is tijdens de openingstij-
den niet altijd bemand. Als er niemand 
aanwezig is, kunt u via de intercom of uw 
mobiele telefoon de dienstdoende rond-
leider opbellen. Winterseizoen (1 okto-
ber t/m 31 maart). Alleen op afspraak: 
Lolly Kingma – (0519) 33 25 75. Entree: 
Volwassenen: € 3,50 Kinderen 5 t/m 12 
jaar: € 1,00 Kinderen t/m 4 jaar: Gratis. 
BURGUM- Vaste exposities; Bulthuis, 
Minsken, Geologie en Archeologie. 
Streekmuseum-Volkssterrenwacht, Men-
no van Coehoornweg 9. Open: dinsdag 
t/m zondag 13:00-17:00 uur, vrijdag-
avond van 19:00-22:00 uur. Entree: kin-
deren t/m 3 jaar gratis, van 4 t/m 12 jaar 
€ 2,50, vanaf 13 jaar € 4,00.
BURGUM - De schepping als pure 
kunst door kunstenaar Jan Kooistra. Tot 
en met 28 oktober. In het Observeum 
(Streekmuseum-Volkssterrenwacht). En-
tree: kinderen tot 6 jaar gratis; 6 tot 16 
jaar 3,00; volwassenen 4,50. Openingstij-
den: www.observeum.nl 
BURGUM – Nieuwe expositie “De 
lente in aantocht”.  VAKwerk Burgum. 
Tsjibbe Geartsstrjitte 3 (schuin tegen-
over de Hema).  Deelnemers: DUZZZ, 
beeldhouwen; Gerda Douma, schilde-
rijen in olieverf; Hans v.d. Lei, fotografie; 
Hanneke Luit, fotografie; Jennie Monen, 
aquarellen; Jetty Boterhoek, schilderijen 
in aqryl- en olieverf; Joke Ket, schilderijen 
mixed media in olieverf; Leo Maarleveld, 
keramiek; May Hobma, beschilderde ei-
eren; Pieter Baarsma, ontwerper; Roland 
Meijer, keramiek; Wopke Schat, houten 
meubels. Openingstijden: Woensdag 
13.00-17.00 uur; Vrijdag 13.00-20.00 
uur; Zaterdag 11.00-17.00 uur; 1e zon-
dag van de maand van 14.00-17.00 uur. 
DAMWÂLD - Openluchtmuseum De 
Sûkerei. 31 maart t/m 31 oktober. Dins-
dag t/m zondag 13.00-17.00 uur. Entree 
€ 5,00; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; kin-
deren 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 kunste-
naars met o.a. Marte Röling, Sam Dekker 
en Pieter Pander. www.janreinderadema.
nl Expositie Pieter Pander. Deze exposi-
tie is nog te bezichtigen in vrijdag 13 en 
20 april en de zaterdagen 14 en 21 april. 

Open 13:30 – 17:00 uur (en op afspraak). 
Haadwei 43. 0511 – 424696. www.jan-
reinderadema.nl info@janreinderadema.
nlDAMWÂLD – Galerie Koos Hiem-
stra open op afspraak of op avontuur. Ei-
gen werk. 0511-421251 Haadwei 25. 
DRACHTEN - Overzichtstentoon-
stelling “Beeldende kracht van Karton” 
van kunstenaar Jan Reinder Adema uit 
Damwâld van 22 april - 9 juli in Mu-
seum Dr8888. FEANWÂLDEN – T/m 
zondag 22 april. ‘Wat foarôf gie’, expositie 
over afkomst en identiteit. Sjoukje Iedema 
(schilderkunst) en Linus Harms (foto’s). 
Zaterdag 28 april t/m zondag 24 juni. Ex-
positie Doet Boersma: olieverfschilderijen. 
Gehele jaar: ‘het laatste Friese torenkas-
teel’. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 
13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei 
griffel en laai’ (‘Met griffel en lei’). Open-
luchtmuseum/Themapark De Spitkeet, 
De Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-
840431, info@despitkeet.nl, www.face-
book.com/spitkeet.  1 april t/m 31 okto-
ber. Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00; 
zondag 13.00-17.00.
HURDEGARYP – Expositie Rein de 
Vries de zoektocht naar duurzaamheid, 
de mens. T/m 20 maart tijdens openings-
tijden in It Maskelyn. Toegang gratis. 
Info: 0511-472126.
HURDEGARYP – Gerrit Dijks-
tra, schilderijen t/m 15 mei. Bennema 
State. HURDEGARYP – Edward 
Kobus, schilderijen t/m 15 mei in de 
bibliotheek. Maandag 10.00-12.00 
en 15.00-18.00 uur, woensdag 15.00-
20.00 uur; vrijdag 15.00-20.00 uur. 
JISTRUM – Atelier MD, Schoolstraat 
57, tekeningen en schilderijen Minse 
Dijkstra. Open op afspraak. 0512-471369.
KOLLUM - Stichting KAT. Leden van 
het Kunstenaarscollectief Kunst en Am-
bacht Ten Boer (Schilderijen en beelden) 
in gezondheidscentrum VoorZorg. T/m 
18 augustus.  Maandag-vrijdag 08.00-
17.00 uur, laatste zaterdag van de maand 
10.00-16.00 uur.
KOLLUM – Atelier 7 Kunstlokaal-Kol-
lum. Voorstraat 55. Expositie Louise de 
Winter, Papergirls en figuratieve schilde-
rijen en Max de Winter suggestief, figu-
ratieve olie- en acrylschilderijen. Alleen 
open op afspraak. 0511-450752. 
RINSUMAGEAST – Klooster Clae-
rcamp. Permanente expositie over de 
Friese kloostergeschiedenis. Open zater-
dag en zondag 13.00-17.00 uur. Entree € 
3,00. Klaarkampsterwei 6. 
TYTSJERK – Park Vijversburg. Da-
gelijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swarte-
weisein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvij-
versburg.
VEENKLOOSTER - Ritselende blade-
ren en Gouden licht  in Galerie Noord-
vleugel. Zeven kunstenaars presenteren 
zich. De kunstenaars zijn: Paul Christi-
aan Bos, Gabriel Gressie, Ahmad Haraji, 
Annita Hoekstra, Romee Kanis, Patrick 
van der Linde en Brita Seifert. VEEN-
KLOOSTER – expositie, lezing Bearn 
Bilker over de Oranjes in It Lytse Slot. 
In samenwerking met MichtaMEnsem-
ble o.l.v. Dirk Jan Apoll-Helmus, leerlin-
gen van Lauwers College en Piter Jelles 
!mpulse. De data zijn: 5 mei –11/12 mei 
–18/19 mei –25/26 mei 13:00 –17:00 uur. 
Toegang: € 4 p.p. Kleasterwei7. Informa-
tie en opgave: jeltje.vanleijen@hotmail.
com of 06 13612735 

Wijzigingen voorbehouden. Controleer altijd 
even of er nog veranderingen in het program-
ma zijn.

AGENDAAPRIL
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DE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELINGDE CENTRALE AS
GEBIEDSONTWIKKELING

www.decentraleas.nl
Foto: Fotografie Nanne Nicolai

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

nauw samenwerken met andere partijen?

…  Eén van deze partijen, het Wetterskip Fryslân is?

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

zodat u geen natte voeten krijgt?

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

het gebied rondom de Sintrale As te versterken?

…  De Centrale As hiermee bijzonder gelukkig is?

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

en landbouworganisaties? 

…  Wij hierover later meer vertellen?

Goddeloas Fiersicht
 

Binnenkort kan men bij de Goddeloaze Singel bij Feanwâlden de nieuwe uitkijktoren ‘It 

Goddeloas Fiersicht’ beklimmen. Deze toren is één van de drie landmarks in de gemeenten 

die de Sintrale As doorkruist. De ronde uitkijktoren wordt zo’n 7 meter hoog en gebouwd op 

een anderhalf meter hoge terp. Bovenin de toren kan o.a. worden uitgekeken over de nieuwe 

natuur die is gerealiseerd in het kader van het project De Centrale As. 

Foto: Next Architects 

KEUKENS OP MAAT

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

De koffie staat klaar!

Zeer scherpe netto prijzen.

Maatwerk, uw wensen worden waargemaakt.

Keukens in alle RAL en Sikkens kleuren mogelijk.

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

Geen aanbetaling.

Knikarmscherm 
Ibiza

 GRATIS motor t.w.v. 296.-

866.-
VANAF

Tolwei 22A
9271 HM de Westereen
0511-444747
zwaagwesteinde@multimate.nl
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Mar�hy�byt�sa�goed�as�tweintich�
oare,�sei�it�âld�wyfke�en�se�hie�
noch�mar�ien�tosk.

Frysk sprekwurd

Maar deze bijt net zo goed als twintig andere, zei het oude 
vrouwtje, en ze had nog maar één tand.

Thema avond over verslavingen
Het�Interkerkelijk�Platform�Talma�Sionsberg�belegt�in�april�een�bijeen-
komst�met�als�thema:��“Verslaving?�Maakt�meer�kapot�dan�je�lief�is!”.�
Drugs,�blowen,�alcohol....,�voor�veel�mensen�lijkt�het�woord�verslaving�
ver�van�hun�bed.�

We associëren het vaak met mensen 
aan de rand van de samenleving. 
Toch krijgt 1 op de 10 Nederlanders 
ermee te maken. Mensen die elke 
avond een paar glaasjes ‘teveel’ drin-
ken of die niet zonder roken kun-
nen, jongeren die niet meer kunnen 
stoppen met blowen, gamen of ap-
pen, mannen die worstelen met een 
pornoverslaving …  Het komt over-
al voor. Vaak begint het onschuldig. 
Maar als je merkt dat je er niet goed 
meer mee kunt stoppen of het meer 
doet dan je zou willen, dan is het 
goed om hulp te zoeken.
Sprekers op deze avond zijn: Prof. 
Dr. G.G.(Gabriël) Anthonio, voor-
zitter van de Raad van Bestuur van 
Verslavingszorg Noord Nederland 
(VNN) en bijzonder hoogleraar in 
de Sociologie aan de Rijksuniversi-
teit Groningen. Hij zal spreken over 
diverse verslavingen in het algemeen 

en over drugsverslaving in het bijzon-
der. Het gaat over o.a. oorzaken, geva-
ren, gevolgen maar ook over preventie 
en behandelmethoden. S.(Sherwin) 
Mercera, “ervaringsdeskundige” drugs 
en criminaliteit bij de christelijke or-
ganisatie Terwille Verslavingszorg, 
geloof en vrijheid in Groningen. Hij 
is bij Terwille gekomen met een hulp-
vraag voor zijn verslaving en heeft dit 
goed doorlopen. Inmiddels mag hij 
andere mensen bijstaan en werkt als 
betaalde medewerker binnen één van 
de hulpprogramma’s. Hij zal vertellen 
over zijn leven met en zonder versla-
ving.

Er is gelegenheid tot het stellen van 
vragen.U bent van harte welkom op 
18 april om 19.30 uur in de verga-
derruimte “Ontmoetingsplein”, bij de 
hoofdingang van SiONSberg, Bir-
daarderstraatweg 70 te Dokkum.

Expositie over de Oranjes in It Lytse Slot

In Veenklooster is dit seizoen veel 
te beleven. Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden-Fryslân 2018 wordt hier 
met diverse evenementen gevierd. 
De voorstelling van Masquerade en 
It Keningsmiel zijn de twee grote 
hoogtepunten.  Maar eest is er vanaf 
5 mei de expositie over de Oranjes. 
In It Lytse Slot -officieel Villa Nova 
geheten- is dan een uitgebreide ten-
toonstelling van foto’s en afbeeldingen  
over de Oranjes te bezichtigen. Twee 
collecties worden samen gebracht: de 
collectie van wijlen mevrouw Griet 

Van der Zwaag-Pilot en van Bearn 
Bilker. Koning Willem III der Ne-
derlanden is tweemaal uitgebreid 
op bezoek geweest in Veenklooster. 
Dat staat centraal. De expositie be-
gint ook met oude afbeeldingen van 
Willem III en zijn eerste vrouw ko-
ningin Sophie. Volop aandacht voor 
zijn tweede gemalin, koningin Emma, 
later regentes voor de jonge Wilhel-
mina. Voor het eerst zijn er foto’s te 
zien die met de familie van de Oranjes 
te maken hebben. Zo is er een afbeel-
ding te bewonderen van de “kroon-
prinses” Marie Alexandrine, niemand 
weet dat zij ooit in aanmerking kwam 
voor de Nederlandse troon, even-
als haar zoons. Toen in 1909 Juliana 
geboren werd, waren de zorgen wie 
ooit koningin Wilhelmina zou opvol-
gen voorbij. Het was voor 1909 dan 
ook een moeilijke periode: zouden 
we een Duitse prins(es) op de troon 
krijgen, als Wilhelmina voortijdig zou 
overlijden? Op de expositie is ook de 
originele verlovingsfoto te zien van 

koningin Wilhelmina en prins Hen-
drik. Interessante vorstelijke personen 
komen dan voorbij: grootmoeder Ma-
thilde en tante Thekla! Wie kent hen 
nog? Uit de jaren dertig van de vorige 
eeuw zijn er unieke persfoto’s te zien. 
En natuurlijk voor de liefhebber, ook 
de Oranje-parafernalia en souvenirs. 
Oranjekenner Bearn Bilker uit Oud-
woude zal op gezette tijden een rond-
leiding verzorgen, maar hij zal vooral 
stil staan bij de verhalen rondom en-
kele Oranjes en hun familieleden die 
afgebeeld staan.

De expositie over de Oranjes in It 
Lytse Slot is een samenwerking met 
MichtaMEnsemble o.l.v. Dirk Jan 
Apoll-Helmus, leerlingen van Lau-
wers College en Piter Jelles !mpulse. 
De data zijn: 5 mei –11/12 mei 
–18/19 mei –25/26 mei 13:00 –17:00 
uur. Toeganf: € 4 p.p. Kleasterwei7. 
Informatie en opgave: jeltje.van-
leijen@hotmail.com of 06 13612735

Johannes de Heer Zondagavondzang
Zondagavond 15 april is er weer een Johannes de Heer zondagavondzang met als thema “Alles is mogelijk” in de Ro-
tondetsjerke van De Westereen. Ook deze avond gaan we weer veel mooie en bekende liederen zingen. Aart Langevoort 
(voorganger van de Pinkstergemeente) zal een korte meditatie verzorgen. De muzikale leiding van deze avond is in han-
den van Foeke Wiegersma (orgel) en Hendrie Westra (xylofoon)
Het beloofd weer een heel fijne avond te worden.  Daarom, komt allen en neem gerust vriend, vriendin of buren mee! 
Aanvang: 19.30 uur in de Rotondetsjerke” aan de Skoallestrjitte 32 in De Westereen. De toegang is gratis, wel zal er een 
collecte zijn t.b.v. het Evangelisatiewerk. 

Natuurlijke bron

Van�Geeske�Winia�kreeg�ik�de�melding�van�duizenden�spreeuwen,�die�
zich�iedere�avond�verzamelen�bij�tuincentrum�Banga�op�Kollumerzwaag.�
Volgens�de�familie�Banga�zitten�de�spreeuwen�er�al�een�aantal�jaren,�
eigenlijk�met�uitzondering�van�vorig�jaar.�De�spreeuwen�zaten�toen�in�De�
Houtwiel.�De�gratis�mest�vormt�vaak�het�grootste�probleem�van�de�soms�
luidruchtig�aanwezig�zijnde�spreeuwen.�

‘De auto moet onder dak,’ aldus Jabik 
Banga. ‘Enerzijds genieten we enorm 
van dit prachtige spektakel. Het is 
werkelijk imposant. Anderzijds geeft 
het ook wel overlast. De sperwer die er 
soms tussen zit, pakt er wel eens eentje 
tussen uit. Maar het zijn er teveel voor 
hem.’

We blijven nog even op Kollumer-
zwaag. Een melding van een geringde, 
maar helaas dode buizerd. In dit geval 
een mannetje dat als nestjong op 18 
juni 2007 was geringd. Hij werd op 1 
maart van dit jaar, niet vers dood, aan-
getroffen. Dat betekent een afstand 
van 23 kilometer, de vogel droeg zijn 
ring 3909 dagen.

Vorige maand had ik het al even over 
Fjildpraet van de actieve Damwâldster 
vogelwacht. Ik trof daar een melding 
in van een ooievaar die in Duitsland 
was geringd en waarvan de ring in De 
Westereen was afgelezen. Persoonlijk 
vond ik dat een heel mooie waarne-
ming. Meer interessante ringmeldin-
gen zijn ook te vinden op de site van 
de vogelringgroep Bergumermeer.

Uit de vele reacties die ik iedere keer 
weer krijg, blijkt dat er gelukkig bij 
veel mensen belangstelling is voor de 
natuur en dan in meerdere opzichten. 
Ik bedoel bloemen, planten, vogels en 
ook zoogdieren. Je vraagt je vaak af, 

wat kunnen we allemaal tegen komen 
in onze regio. Persoonlijk gaat mijn 
voorkeur uit naar soorten die in Ne-
derland voorkomen. Dat brengt mij 
weer terug naar mijn jongensjaren en 
de Prisma gids van Sluiters. 

De grote en kleine zilverreiger, ik zat er 
vol verlangen naar te kijken, zo’n vijf-
tig jaar geleden, toen onze uitstapjes 
niet verder gingen dan de schoolreisjes 
naar Appelscha. Ik krijg eigenlijk na 
elke Westereender de vraag: ‘Er zat 
hier zo’n grote witte reiger. Die heb 
ik nog nooit eerder gezien.’ Gelukkig 
kan ik het antwoord op deze vraag wel 
geven, uiteraard kan ik niet alle vragen 
beantwoorden. Het gaat om de grote 
zilverreiger, die steeds vaker en meer 
voorkomt. In de februarimaand van 
dit jaar zagen Jo Scheepers en ik, 49 
exemplaren onder Oudwoude.

Het zal zo’n 25 jaar geleden zijn, dat 
ik samen met mijn zoon Marcel en 
Peter Santema (inmiddels bioloog), 
ons eerste exemplaar op een randje 
ijs onder Zoutkamp konden noteren. 
Het was vrij koud en we waren bijna 
aan het einde van een mooie dag. We 
waren min of meer euforisch, daar was 
hij dan de grote zilverreiger. Plotseling 
waren we, ik weet niet of de jongens 
dat ook waren maar ik in ieder geval 
zeker, weer warm. Ondertussen is het 
een normale verschijning in de regio 

en ook de kleine zilverreiger valt soms 
te bewonderen. De natuur verandert, 
wie weet wat we in de toekomst in 
onze regio nog meer allemaal mogen 
bewonderen.

‘Wij zagen zondagmiddag 1 april 
(geen grapje) rond half 2 een zwarte 
roodstaart, mannetje, bij ons in de 
tuin, (Idsingha 8 te Feanwâlden).  Wij 
hebben nog nooit eerder een zwarte 
roodstaart gezien. Om ongeveer 5 uur 
hebben we hem nog een keer gezien. 
Daarna niet weer. Ik weet niet of dit 
bijzonder is maar ik lees altijd uw 
stukjes over de natuur in De Wester-
eender, dus ik dacht ik laat het even 

weten.’ Blij word ik van dit soort be-
richten zoals  de familie S.A. Boersma 
– Rozema uit Feanwâlden. 

In mijn visie zijn natuurlijk de minder 
algemene soorten leuk, misschien wel 
meer dan leuk, maar het gaat mij om 
het totaalplaatje. Een prachtige, bloei-
ende plant in het vrije veld of in de 
tuin wordt mooier, als er ook nog een 
vlinder om heen dartelt, er even bo-
venop gaat zitten en zijn vleugels sluit. 
Kijk eens naar een paardenbloem, een 
doodgewone spreeuw die een prachtig 
verenkleed heeft of het schitterende 
kopje van een intelligente vogel als de 
kauw. Je smelt gewoon.

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

Reacties en meldingen: Johannes van 
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN 
De Westereen. 06-42952908 - 0511-
447474. E-mail: jefanka@planet.nl. 
Facebook: Natuur in De Westereen.

Een grote zilverreiger (foto: Marcel van Kammen).
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GESPECIALISEERD 

in het aanbrengen van 

VAKKUNDIG STUCWERK 

met een saus of behang klaar afwerking.

Hendrick stukadoors en schildersbedrĳ f
 vakwerk voor een betaalbare prĳ s.

tel.: 06-223 386 24 
info@schildersbedrĳ fhendrick.nl
www.schildersbedrĳ fhendrick.nl

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

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

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN

WORKSHOPS
ROGGEBREA

POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Elke maandag 

4 broden 
(wit, bruin of volkoren) 

€ 6,95

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

Kaatsen

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL 
EN RECREATIE

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

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

Kleed uw woning gezellig aan met gordijnen e.d. van Visser Woninginrichting.
Kilometers tegen de laagste prijs van Nederland.

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

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

Vrijdag koopavond 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur

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

www.vissergordijnen.nlwww.vissergordijnen.nl

ISSER
oninginrichting

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

Dag en nacht 

voordelig
tanken

www.tankpostma.nl 

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!



APRIL 2018 |  de�Westereender |  27

Blij�met�mantelzorgmaatjes
DDFK�GEMEENTEN��-�Welzijnswerkers�Riemie�van�Dijk�(Timpaan)��en�Bauk-
je�Brander�(St.�Welzijn�Het�Bolwerk)�hebben�de�handen�ineengeslagen�
bij�hun�initiatief�voor�mantelzorgmaatjes.�Middels�een�wervingscampag-
ne�en�scholing�voor�vrijwilligers,�zorgen�zij�samen�met�mantelzorgers�en�
vrijwilligers�voor�een�passende�match.�Het�initiatief�is�op�15�maart�2018�
feestelijk�van�start�gegaan�in�het�Multifunctioneel�Centrum�in�Burdaard.�

De deelnemers werden onthaald met 
oranjekoek met “Bedankt” erop. Bei-
de Welzijnsorganisaties zijn namelijk 
erg blij dat maatjes zich aangemeld 
hebben. De overheid trekt zich te-
rug, er wordt meer verwacht van de 
burgers zelf.  En dat kan consequen-
ties hebben. Iemand die voor zijn of 
haar naaste zorgt (een mantelzorger) 
kan - zeker als de mantelzorg lan-
ger duurt-  uit balans raken omdat 

er weinig tijd voor zichzelf overblijft. 
“Om goed voor een ander te kunnen 
zorgen moet een mantelzorger goed 
voor zichzelf zorgen” vertelden Bran-
der en van Dijk. 

Even het dorp in, leuke dingen doen, 
contact met andere mensen helpt om 
even  op adem te komen en het vol te 
houden. Als een mantelzorger omvalt, 
kan het betekenen dat de zorgvrager 

niet langer thuis kan blijven wonen. 
Maatjes helpen mantelzorgers om het 
vol te houden. Ze kunnen op verschil-
lende manieren worden ingezet, denk 
bijvoorbeeld aan:  bijdragen aan het 
versterken van het sociaal netwerk, als 
luisterend oor of een oogje in het zeil 
houden wanneer een mantelzorger er 
even tussenuit wil. 

Wie meer informatie wil, zich wil aan-
melden als maatje of als mantelzorger 
kan dat doen via Riemie van Dijk 
06-53964635 of Baukje Brander 06-
39012655. Mailen kan ook r.vandijk@
timpaanwelzijn.nl   b.brander@het-
bolwerk.eu 

Museumweekend�met�
rondleidingen�Schierstins
FEANWALDEN – Bij De Schier-
stins te Feanwâlden worden op 
zaterdag 14 en zondag 15 april 
rondleidingen gehouden langs de 
stinzenplanten en door het gebouw. 
Deskundige gidsen vertellen de be-
zoekers over de stinzenplanten en 
de historie van de stins. De rondlei-
dingen en openingstijden zijn tussen 
13.30-17.00 uur. Omdat het Muse-
umweekend is, is de entreeprijs van 
De Schierstins dat weekend zeer laag 
gehouden. In De Schierstins is een 
expositie over ‘Het Laatste Friese To-
renkasteel’ en over de schrijver Theun 
de Vries te bezichtigen. En er is de 
LF2018-wisseltentoonstelling ‘Wat 
foarôf gie’, over onze zwoegende, 

arme voorouders, met kunstwerken 
van Sjoukje Iedema en foto’s van Li-
nus Harms. Het bijzondere van de 
Schierstins-tuin is dat het de meeste 
soorten stinzenplanten op zo’n rela-
tief kleine oppervlakte in Friesland 
herbergt. Wat de Schierstins-tuin ook 
apart maakt, is het feit dat de stin-
zenplanten de naam als soort hebben 
gekregen dankzij de inwoners van 
Feanwâlden. Vroeger stond de tuin 
van het monumentale gebouw vol 
met de witte bloemen van het Haar-
lems klokkenspel. De dorpsbewoners 
noemden ze de ‘stinseblomkes’. Dr. J. 
Botke is de eerste die deze naam op 
schrift heeft gesteld.

Regiobank partner avond4daagse De Westereen
Volgende�maand�is�het�zover:�50�jaar�avond4daagse�De�Westereen.�Van�
14�t/m�17�mei�wordt�het�wandelevenement�weer�georganiseerd.�Vanuit�
zorgcentrum�Brugchelencamp�kan�er�weer�gestart�worden�voor�de�routes�
van�5�of�10�kilometer.�

Een bijzondere gebeurtenis; 50 jaar 
is tenslotte niet niks. Daarom wil het 
bestuur hier wat extra aandacht aan 
besteden. De keus is gevallen op het 
organiseren van een verloting onder 
de deelnemers. Elke deelnemer ont-
vangt bij de start een polsbandje met 
een nummer, wat tevens het lotnum-
mer is. Op de laatste dag worden er 
een groot aantal prijzen verloot onder 
de deelnemers. Diverse bedrijven heb-
ben hun medewerking al toegezegd 
om dit onderdeel tot een groot succes 
te maken. Even de namen van deze 
bedrijven op een rijtje: Coöp Super-
markt, Poiesz Supermarkt, Talsma 
electronica, Tuin, Sanjes Fertier, Tol-
huisbad Dokkum, Alphega apotheek 
de Dorpsacker en voorlopig, last but 

not least Regiobank/K.Venema As-
surantiën. Dit laatste bedrijf stelt een 
aanzienlijk bedrag beschikbaar om 
de verloting tot een succes te maken, 
waardoor het zich met recht Partner 
van de AVD 2018 van De Westereen 
mag noemen. De lijst met bedrijven 
zal waarschijnlijk alleen nog maar 
gaan toenemen; de organisatie is druk 
bezig ze te benaderen. 

Dan het volgende. In het vorige num-
mer van de Westereender deden we 
een oproep om foto’s, artikelen uit het 
verleden van de AVD boven water te 
halen. Tot nu toe is hier slechts sum-
mier op gereageerd. Daarom nogmaals 
een oproep om oude fotoalbums eens 
door te bladeren. Wellicht zit er toch 

iets bij. Na deze editie nemen vier 
vrijwilligers afscheid van de orga-
nisatie. Dat betekent dat er nieuwe 
mensen moeten komen die het team 
komen versterken. Een verjonging 
van het team is noodzakelijk om de 
komende jaren de organisatie te kun-
nen waarborgen. Belangstelling?? 
Neem contact op met Tjipke Postma, 
telefoon 442939 of stuur een mailtje 
naar tjipkep@hormail.com.

Ondanks dat de kosten ook voor 
de organisatie blijven stijgen, blijft 
dit jaar het inschrijfgeld nog op het 
oude niveau. Dat betekent 4 euro. In-
schrijven via school kost slechts 3,50 
euro. Via de scholen wordt u daarover 
geïnformeerd. Inschrijven kan bij de 
start in Brugchelencamp, maar vanaf 
7 mei ook op de bekende voorin-
schrijf adressen. (A. van der Meulen-
straat 18, Westeinde 42 en de Acht 1)

Waddenwandeltocht
Zaterdag 21 april vindt de Wad-
denwandeltocht plaats. Geniet in de 
sûne buitenlucht van al het bysûn-
ders dat de gemeente Ferwerderadiel 
te bieden heeft, zoals een wandeling 
langs de zeedijk van de Waddenzee. 

WADbySUNDER! Tijdens deze 
editie van de Waddenwandeltocht is 
er een speciale route voor kinderen 
en hardlopers uitgezet!Kindertocht, 
meer dan een wandeling. Kinderen 
kunnen zich aanmelden voor de 
route van 7,5 kilometer. De jonge 
deelnemers moeten hiervan on-
geveer 6 kilometer lopen, want zij 
worden tussen Marrum en Ferwert 

op een unieke wijze vervoerd. Daar-
naast trakteert De Pannekoektrein 
in Marrum iedereen op een over-
heerlijke traktatie! Hardlopen, maar 
vooral genieten. Om 14.00 uur kun-
nen recreatieve hardlopers vanaf het 
sfeervolle Vrijhof in Ferwert begin-
nen aan de route van 7,5 kilometer. 
Tijdens de Waddenwandeltocht 
staat genieten voorop. De organisa-
tie heeft daarom besloten geen prij-
zen uit te reiken. 

Verzeker u van deelname en koop 
uw startbewijs via www.wadden-
wandeltocht.ferwertonline.nl. 

Speeltuin�de�Hege�Seis
Inmiddels�zijn�we�april�en�zien�we�alweer�wat�vaker�de�zonnestraaltjes�
komen.�De�tijd�om�buiten�bezig�te�kunnen�zijn,�komt�dichterbij�al�bete-
kent�dat�niet�dat�we�de�afgelopen�2�maanden�stil�hebben�gezeten.�We�
hebben�het�in�Februari�en�Maart�ontzettend�druk�gehad.�Februari�hebben�
we�vooral�benut�met�uitzoeken�van�waar�halen�we�de�spullen�die�we�no-
dig�hebben.�Wie�kan�ons�helpen�met�leveren?�Wie�kan�ons�helpen�het�te�
realiseren?�Wie�moeten�we�nog�benaderen�om�dingen�gedaan�te�krijgen?��
Vele�telefoontjes�en�bezoekjes�later�hebben�we�een�stroomvoorziening�
via�Thús�wonen�aangelegd,�tevens�hebben�zij�ons�nieuw�gaas�geleverd�
voor�de�omheining.�Geweldig.

We hebben een schuurtje kunnen plaat-
sen met dank aan houtbouw Gerrit van 
der Wal en we hebben de oude speel-
toestellen, picknickbanken, afvalbakken, 
bankjes en zand van gemeentewerken 
geleverd gekregen. Ook hebben we een 
stratenmaker gevonden en de bestrating 
besteld. Het ontwerp is uitgegraven zo-
dat de stratenmaker kan beginnen zodra 
de grond wat is opgedroogd en het weer 
het toelaat. In de maand maart stond 
de speeltuin voornamelijk in het teken 
van NL Doet en de collecte van Jantje 
Beton. Voor de collecte van Jantje Beton 
hadden we veel collectanten.

De opbrengst werd door tweeën ge-
deeld; wij de helft en Jantje Beton de 
andere helft. De opbrengst was de 
moeite waard en met het opgehaalde 
geld kunnen we weer een investering in 
de speeltuin doen. NL Doet hebben we 
op 10 maart in de speeltuin gehouden. 
We waren met 27 vrijwilligers en heb-

ben heel veel werk kunnen verzetten. 
De picknick banken zijn ingegraven, de 
oude toestellen op de plek gezet en ge-
schuurd zodat deze kunnen worden af 
geverfd, bankjes geschuurd en geverfd, 
dak en goten geplaatst op het schuurtje 

en een deel van de omheining voorzien 
van nieuw gaas. Naast de vele hulp van 
vrijwilligers was ook de FNP aanwezig 
die onze plannen zeer kon waarderen. 
Naast een financiële bijdrage boden zij 
fysiek hulp en heerlijke oranjekoek aan. 
Naast doeners kwamen er ook kijkers 
uit de seniorenflat op 10 maart geweldig 
met de rollator door de blubber heerlijk 
aan de oranjekoek met koffie.

Naast de oudere bewoners kwamen er 
ook jongemannen met een verzoek of 
zij misschien ook konden helpen door 
middel van een Instagram account en 
ze zouden wel willen flyeren, het geheel 
verzorgen, dus ontwerp, drukken en ver-

spreiden nemen zij op zich. Super om te 
zien dat ook de jeugd van een jaar of 16 
zich in wil zetten voor onze beleeftuin. 
Met dank aan Poisz en Coop hebben 
we die dag een heerlijke lunch kunnen 
verzorgen voor alle vrijwilligers. 

23 maart hadden we weer een vrijwil-
ligers dag en zijn de niet afgemaakte 
doelen van NL Doet gerealiseerd. Het 
tweede gedeelte van de omheining, het 
verven van de toestellen, het plaatsen 
van de bankjes en er is een begin met 
de bestrating gemaakt. Inmiddels is 
de raadsvergadering van de gemeente 
alweer verzet en zijn wij nog steeds in 
afwachting van de bijdrage. De ge-
luiden zijn positief en we gaan er dan 
ook al stiekem vanuit dat het voorstel 
goed wordt gekeurd door de raad. Eer-
ste week april zal hier uitslag van zijn. 
Mochten zij overgaan tot betaling dan 
kunnen wij toestellen bestellen bij de 
fabriek.

Naast de Sona boog is er dan voldoen-
de budget om een uitgebreid aantal 
speeltoestellen aan te schaffen. De le-
vering laat ongeveer 6 tot 8 weken op 
zich wachten maar het eindpunt voor 
het eerst te realiseren gedeelte van de 
speeltuin is in zicht. Naast de financi-
ele bijdrage van Gemeente, Provincie en 
andere grote sponsoren zijn wij ook op 
zoek naar lokale betrokkenen.

Mocht u nog geen donateur zijn kijk 
dan eens op onze website, hier kunt u 
eenvoudig online een donatie doen. Ook 
kunt u uiteraard een mail of telefoontje 
naar een van de bestuursleden doen 
en daar uw donateurschap aanmelden. 
Voor de bedrijven in de regio hebben 
wij een sponsoractie opgezet. Wij wil-
len net als bij een voetbal of tennisver-
eniging gaan werken met een sponsor-
bord. We hebben een Wall of de Hege 
Seis gemaakt. Hierop komen naast de 
kunstwerken die de kinderen al heb-
ben gemaakt tijdens het dorpsfeest (en 
nog steeds kunnen maken voor 2 euro 
het bordje), de grotere sponsor borden 
te hangen. Ook voor het aanmelden of 
informatie hierover kunt u contact op-
nemen met het bestuur. Uiteraard ho-
pen we op veel donateurs en sponsoren 
om dit unieke project niet alleen voor 
De Westereen maar ook de omliggende 
dorpen te realiseren. We gaan in de ko-
mende periode grote stappen zetten en 
beslissingen nemen. Meer hierover kunt 
u lezen in de Westereender van mei.

Stichting Speeltuin de Hege Seis
Anneke Prins  prinsanneke@live.nl, 06-
15524975; Symkje de Bruin symkje@
msn.com; Loina Meijer LoinaMeijer-
deVries@gmail.com

De Hege Seis begint vorm te krijgen (Foto: 
Bettie Zijlstra)



28  |  de�Westereender  

De Westereen zoekt  
nieuwe collega’s. 

Iets voor jou?
U bent van harte welkom op  
zaterdag 14 april van 13.00 tot 16.00 
uur in de brandweerkazerne aan de 
Roazeloane 70, De Westereen.

DE HEGE SEIS

JIJ DONEERT, COOP VERDUBBELT

Coop De Westereen
 Leeuwerikstraat 63

In het hartje van het dorp wil men voor de bewoners een beleeftuin creëren. 

Dit is een speeltuin geschikt voor kinderen, maar ook voor gehandicapten en 

ouderen. De speeltoestellen zijn ook voor hen toegankelijk. Ook bij aanleg van 

de paden en stoepranden wordt hier rekening mee gehouden. En er komt een 

moestuin project. Het statiegeld helpt bij de realisatie van dit project.

moestuin project. Het statiegeld helpt bij de realisatie van dit project.

DONEER JE STATIEGELD AAN:



APRIL 2018 |  de�Westereender |  29

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.

Wat is er deze maand echt van belang. 
Allereerst de herdenking op 4 mei. 
Die ziet er iets anders uit dan andere 
jaren. Traditioneel is de start van de 
herdenking altijd in de PKN kerk op 
de Toerstrjitte. Dit jaar is dat echter 
onmogelijk. Er vindt namelijk een 
grote verbouwing van deze kerk plaats. 
Daarom zal de start vanuit  de Roton-
dekerk plaats vinden. Deelnemers aan 
de stille tocht kunnen daar vanaf 19.30 
uur terecht, waarna de stoet via een al-

ternatieve route naar het gedenkteken 
op de Schoolstraat zal lopen. Hier wor-
den bloemen gelegd ter herinnering 
aan hen die slachtoffer zijn geworden 
van oorlogsgeweld uit De Westereen. 
Verder zullen leerlingen van de beide  
scholen zelf gemaakte gedichten voor-
dragen. De muziek zal worden ver-
zorgd door brassband Westersweach 
vergezeld door twee Dokkumer trom-
melaars. Na deze bijeenkomst wor-
den er ook nog bloemen gelegd op de 

bijzondere begraafplaats, waar ook de 
gedichten door de kinderen nogmaals 
zullen worden voorgedragen. Door het 
niet beschikbaar zijn van de Toertsjer-
ke is er na afloop geen koffiemoment. 
Na het officiële gedeelte kan iedereen 
naar huis gaan.
Dan wat er de afgelopen maand voorbij 
kwam. Weinig groot nieuws. Besluiten 
op gemeentelijk niveau waren ook niet 
te verwachten, aangezien er gemeen-
teraadsverkiezingen plaats vonden. 
Wethouders en raadslieden hadden 
het te druk met andere dingen. De lo-
pende zaken waar we u de afgelopen 
maanden mee confronteerden, zijn dus 
nog steeds actueel. Deze onderwerpen 
kwamen ook uitgebreid aan de orde op 
de jaarvergadering van Doarpsbelang 

welke op 28 maart plaatsvond in het 
Badhûs. Een nog niet eerder gebruikte 
locatie, die hiervoor echter zeer ge-
schikt is. Een plek waar een vereniging 
als Doarpsbelang eigenlijk ook thuis 
hoort. 
Op deze avond gaf het bestuur uitleg 
over waar ze het afgelopen jaar mee be-
zig zijn geweest. Een scala aan onder-
werpen passeerden de revue, waarbij 
het wel duidelijk was de zowel het be-
stuur als de aanwezige leden zich ern-
stig zorgen maakten over hoe het dorp 
er op dit moment uit ziet. De algemene 
indruk is “súterich”. In vergelijking met 
de andere dorpen in de gemeente is dit 
een terechte vaststelling. Door aanleg 
van de Centrale As hebben die dorpen 
geprofiteerd van KIK. Dit staat voor 

Kansen In Kernen, waar vele miljoe-
nen in zijn geïnfesteerd. De Westereen 
kwam hier echter niet voor in aanmer-
king. Het heeft er nu de schijn van dat 
de dorpen die door de aanleg van de 
CA minder verkeersoverlast hebben 
gekregen hier vorstelijk voor beloond 
worden. Het dorp waar de verkeers-
overlast alleen maar is toegenomen vist 
achter het net. Het in 2012 ingediende 
verkeersplan, waarbij is aangegeven 
hoe De Westereen op verkeersgebied 
in te richten, werd om financiële re-
denen niet uitgevoerd. Aan de nieuwe 
raad en B&W de taak om dit zo spoe-
dig mogelijk op te pakken.

Skeelervereniging�IDS�uit�De�Westereen��
OPEN�DAG:�vrijdag�13�april�2018
Skeelervereniging�IDS�uit�De�Westereen.�Bij�velen�wel�bekend.�Opgericht�
in�1999�en�nog�steeds�een�bloeiende�vereniging.�De�naam�is�afkomstig�
van�Ids�Postma.�Tja,�de�jeugd�kent�hem�niet�meer.�Maar�bij�de�20-plussers�
is�Ids�Postma�toch�zeker�bekend.�Deze�schaatser�en�skeeleraar�heeft�in�de�
jaren�rond�de�oprichting�van�Skeelervereniging�IDS�de�nodige�successen�
op�zijn�naam�geschreven.�

Wereldkampioen allround in 1998 en 
goud op de Olympische Spelen van 
Nagano op de 1000 meter en een zil-
veren plak op de 1500 meter. Ook be-
kend is zijn echtgenote Anni Friesin-
ger waarmee hij inmiddels 2 dochters 
heeft. Met een dergelijke naam staat 
skeelervereniging IDS dus zeker voor 
succes in de sport. Maar de basis is ui-
teraard plezier. 

In de beginjaren zijn de trainingen op 
diverse plekken gehouden, dit bij het 
ontbreken van een eigen skeelerbaan. 
In de eerste jaren in de Mieden, Fe-
ankleaster, de NAM locatie Grijps-
kerk. Tot uiteindelijk de aanleg van 
een skeelerbaan in De Westereen. Op 
de ijsbaan van ijsvereniging De Wie-
ken. En nu, sinds een aantal jaren heeft 
de vereniging de beschikking over uit-
stekende nieuwe trainingsfaciliteiten. 
Een prachtige skeelerpiste, een 400 
meter skeelerbaan en een 1200 meter 
skeeler/wielerbaan. De skeelerpiste 
van 200 meter voldoet aan de laatste 
eigen van de KNSB. Een fantastische 
trainingsfaciliteit voor de jeugd en 
wedstrijd skeeleraars van de vereni-
ging. Maar deze skeelerpiste heeft 
ook een grote aantrekkingskracht op 
wedstrijd skeeleraars uit het gehele 
land. En Skeelervereniging IDS ver-
welkomt daarom ook met enige regel-
maat skeeleraars uit het gehele land.

Het ledenaantal schommelt rond de 
100, waarvan ongeveer 65 jeugdle-
den. In tegenstelling tot andere skee-
lerverenigingen kan IDS het aantal 
leden nog steeds op peil houden en 
daardoor in de diverse leeftijdscate-
gorieën trainingen aanbieden. Voor 
het nieuwe seizoen zijn er inmiddels 
al weer 20 aanvragen voor proeflessen. 
En skeeleren is er voor alle leeftijden 
en voor alle niveaus. 

Bij de jongste jeugd, vanaf een jaar of 
6, bestaat de les uit diverse spelvor-
men. Op deze manier ontwikkelen 
ze balans en worden ze spelenderwijs 
handig op skeelers. Hier wordt de ba-
sis gelegd. Voor de iets oudere jeugd, 
vanaf een jaar of 9,  ligt de nadruk 
naast eerdergenoemde vaardigheden 
op techniek en het “leren” trainen. 
De oudste jeugdgroepen trainen ge-
richt op duur, techniek en snelheid. 
En tevens worden ze voorbereid op 
wedstrijden. Voor de jeugd geldt dat 
er altijd getraind wordt. Als het regent 
wordt er door de trainers een training 
verzorgd op sportschoenen. 
Bij de senioren zijn er ook diverse 
trainingsgroepen en zijn de trainin-
gen zeer divers. Dit is zeer afhankelijk 
van de wens om recreatief of wedstrijd 
gericht te trainen. Ook hier voor een 
ieder wat wils.

Gedurende het jaar worden er de no-
dige activiteiten op de baan gehouden. 
Voor het jaar 2018 te starten met de 
Open Dag op vrijdag 13 april. Vanaf 
14:00 uur is een ieder, jong en oud, 
welkom om kennis te maken met de 
skeelersport. Er worden de gehele 
middag clinics aangeboden. Er is een 
informatiestand aanwezig waar men 
van alles te weten kan komen over de 
vereniging. Skeelershop Van Lingen is 
aanwezig met informatie over mate-
rialen en de verkoop van materialen. 
Geen eigen skeelers, geen probleem! 
Het is ook mogelijk om materialen 
te lenen. Skeelers, een helm en ook 

bescherming. Aanmelden voor deze 
middag is niet nodig, en inloop is de 
gehele middag mogelijk.

Vervolgens is er op zaterdag 23 april 
2018 de eerste jeugdwedstrijd. De 
eerste wedstrijd uit de Van Lingen 
Skate competitie. Tijdens deze wed-
strijd komen de pupillen en junioren 
in actie. De wedstrijd start om 10:00 
uur. Binnen deze competitie zijn er 
vervolgens gedurende de zomer nog 
wedstrijden in Ten Boer, Wervers-
hoof, Heerenveen en Haulerwijk. En 
uiteindelijk op 19 september de finale 
in Wolvega.

Op zaterdag 9 juni 2018 is Skeeler-
vereniging IDS de gastheer voor de 
Landelijke baanwedstrijd voor junio-
ren en senioren. Een wedstrijddag op 
nationaal niveau. Met internationale 
rijders die ook Europese en Wereld 
kampioenschappen hebben gereden. 
Deze wedstrijd begint om 10.00 uur 
en loopt de gehele dag door. Ook in 
de regio zijn getalenteerde wedstrijd-
rijders. En deze regionale talenten la-
ten op deze dag ook zien wat ze kun-
nen. De verwachting is hier zeer zeker 
spektakel en ook hoge kwalificeringen 
van de IDS rijders.
Na de zomervakantie is er dan nog 
een wedstrijd voor rijders in alle leef-
tijdscategorieën: Powerslide Inline 
Skate. Deze wedstrijd wordt gehou-
den op de wielerbaan. Een wedstrijd 
voor een ieder. Voor de gevorderde 
wedstrijdrijders, maar zeker ook voor 
de rijder die eens even wil proeven aan 
het wedstrijd rijden.

Kijk voor meer informatie, of het aan-
melden voor een proefles, op de site: 
www.skeelerverenigingids.nl. En we 
zijn tevens te vinden op Facebook en 
Instagram.

Foto: Pieter de Vries

Foto: Theo Boonstra Foto: Theo Boonstra
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Ynformaasje en tickets: www.taalopitspoar.frl 

Mei Leny Dijkstra en Hiske 
Oosterwijk. Sy fertelle en sjonge 
op muzyk fan Cees Bijlstra in 
boartlik en meislepend ferhaal.
Mei begelieding fan Addy 
Scheele en Anke Piersma.

Hoe ’t wy altyd mar ûnderweis 
binne. Mar wêrhinne?

Spilet yn maaie yn De Westereen

Lokaasje
Old Dutch

Data
19 maaie 20.15 oere
20 en 21 maaie 15.00 oere
(beide Pinksterdagen)

     

........ 

  
                         

 

                                              
 

Wannear :  freed 20 april  en saterdei 21 april 

Wêr           :  sealsentrum Old Dutch 

Hoe let     :  20.00 oere. (seal iepen 19.30 oere) 

 

Kaarten á € 5,00  binne online te reservearjen fia: 
 

revueploeg@gmail.com 
 

ÚTFERKOCHT

CAMPING DE IKELEANE 
Duerswaldmerwei 19 
9243 KA BAKKEVEEN 
T: 0516-541283 
E: info@ikeleane.nl 
W: www.ikeleane.nl 

Ruime comfortplaatsen 
Privé sanitair 
camperplaatsen 
gezellige familiecamping 
kindvriendelijke camping 
wifi 
gratis zwemkaartjes 
animatieteam 
verhuur chalets  4/5/6 pers 
trekkerschalets/ B&B 

Luxe kamperen in Zuid-Oost Friesland. 

 

G. Teitsma 
Timmer en Onderhoudsbedrijf

Foarwei 41
9104 BT Damwoude
Tel: 06-18445577

 

G. Teitsma 
Timmer en Onderhoudsbedrijf
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Jabik�Banga�Europees�kampioen�
KOLLUMERZWAAG�-�In�het�Duitse�
Kreuth,�bijna�op�de�grens�met�
Tsjechië,�sleepte�Jabik�Banga�uit�
Kollumerzwaag�vorig�jaar�met�zijn�
tweejarige�quarter�hengst�Lime�Light�
Minstrel,�geheel�onverwacht�de�Euro-
pese�titel�of�American�Quarter�Horses�
in�de�wacht.�Een�enorm�mooi�succes�
voor�Banga�die�deze�hengst�zelf�heeft�
gefokt.�Banga�geniet�intens�van�wat�
in�de�volksmond�toch�min�of�meer�
als�“Western�rijden”�te�boek�staat�
en�waar�deze�paarden�uitermate�ge-
schikt�voor�zijn.�Zijn�ogen�beginnen�
te�stralen,�de�woordenstroom�is�bijna�
niet�te�stoppen,�kortom�zijn�gehele�
gezicht�ademt�volledig�geluk,�als�zijn�
passie�ter�sprake�komt.

Tekst: Johannes van Kammen

Hynders zitten bij ons in de genen. Mijn 
pake verdiende zijn brood met het beleren 
van paarden, maar ook mijn heit had paar-
den en heeft ze beleerd. Ik heb als jonge 
knaap nog gereden met paard en wagen 
beladen met bieten, maar met de komst 
van de trekker was dat gouw gedaan. Het 
is een passie die als een rode streep door 
de familie loopt. Je hoeft het niet te sti-
muleren, het is er gewoon,’ verklaart Jabik 
Banga, enige dagen nadat hij door Dorps-
belang Kollumerzwaag in het zonnetje is 
gezet vanwege zijn prestaties. Ik ben 12 
jaar geleden begonnen met western rijden 
en met het fokken van deze paarden. Om 
dat mijn jongens minder boomkwekerij 
producten wilden kweken kwam er grond 
vrij waar ik mijn paarden op kon houden. 
Zo is dat langzaam uitgebreid en nu ik ge-
pensioneerd ben kan ik meer tijd aan paar-
den besteden. Onze zoon zet het bedrijf  
Tuincentrum  “De Sweach“ voort. Het was 
eerst wel even zoeken welke kant ik op wou 
gaan. Ik wou niet mennen maar een paard 
berijden onder het zadel.  Maar ik ben geen 
type van de witte broeken, het springen of 
dressuur. Toen ik Quarter paarden in actie 
zag in verschillende disciplines bij “Horse 
Event “ in Deurne, was ik direct verkocht, 
eerlijk gezegd: verslaafd. Ik wist meteen 
dat ik dat voortaan ook wilde, de explosi-

viteit sprak mij enorm aan. Ik zag dat ze in 
het rassendefilé, van de laatste plaats in de 
stoet naar de koppositie galoppeerden. Dat 
driftige, pittige in deze paarden, daar viel ik 
voor. Daar hou ik zelf ook van. Actie!’

Quarter paarden
Het ras komt oorspronkelijk uit het noord-
oosten van de Verenigde Staten. Het ras is 
ontstaan uit kruisingen van Engelse vol-
bloeds met andere Amerikaanse paarden. 
De naam van het ras is te danken aan het 
feit, dat deze paarden goed kunnen sprin-
ten en daardoor uitblinken in races over 
de korte afstand van een kwart Engelse 
mijl, dat wil zeggen: vierhonderd meter. 
Deze afstand leggen ze af in minder dan 
20 seconden. De Quarter Horse is klein, 
met een stokmaat tussen 1,45 en 1,65 m. 

Het paard heeft een breed voorhoofd, een 
brede kaak en expressieve ogen. Verder 
heeft het een brede borstkas en een ronde 
achterhand, met de sterke spronggewrich-
ten die goed onder het lichaam geplaatst 
zijn. De rug vertoont weinig schoft. Quar-
ter Horses hebben een evenwichtig tem-
perament en een grote intelligentie; ze 
kunnen zich snel bewegen, zijn makkelijk 
wendbaar en bezitten een goed gevoel voor 
evenwicht. Quarter Horses zijn intelligent, 
leergierig, betrouwbaar en rustig in de om-
gang. Quarter Horses zijn vooral geschikt 
als rijpaard, bijvoorbeeld als politiepaard 
en met name voor het western rijden.

Western rijden
‘Western rijden is een Amerikaanse vorm 
van het rijden op een paard met een wes-

ternzadel, waaronder een deken of pat 
zit. Het hoofdstel heeft (meestal) geen 
neusriem. Met losse, doorhangende, geen 
weggeworpen teugels  rijden is hierbij een 
einddoel. Meestal wordt gebruikgemaakt 
van niet verbonden teugels ( reins ) hoe-
wel ook verbonden teugels voorkomen 
die eindigen in een stukje leer, dat te ge-
bruiken is als zweep. Dit zijn aspecten die 
mij enorm aanspreken. Je hebt als ruiter 
en paard veel vrijheid. Tijdens wedstrijden 
wordt er een enorm groot beroep gedaan 
op de intelligentie van het paard. Machtig, 
schitterend om dat te ervaren,’ zegt Jabik 
Banga, woorden die door zijn vrouw Sijke 
worden onderstreept, zij is tenslotte als 
chroom ook van nabij betrokken bij het 
geheel. Eigenlijk sloeg de combinatie in 
Kreuth een dubbelslag, want de Europese 
titel werd zowel in de Open klasse als bij 
de Amateurs in de wacht gesleept, zodat 
een recordoogst van tien bekers mee naar 
Kollumerzwaag ging. ‘Het is een jurysport. 
Ieder jurylid mag zijn favoriet aanwijzen 
en geeft die punten wie de meeste punten 
krijgt heeft de titel. Iedere deelnemer die 
door een van de jury leden als nummer 

1aangewezen wordt krijgt daarvoor ook 
een beker. Dat alle 5 jury leden ons paard 
als eerste plaatsten was heel  bijzonder al-
dus Sijke Banga. ‘Of ik op voorhand had 
verwacht Europees kampioen te worden? 
Nee, dat absoluut niet, maar ik hoopte 
diep in mijn hart wel op een beker. Ik wist 
dat de hengst Lime Light Minstrel mooi 
was en goed beleerd, dat we mee konden 
doen, anders maak je zo’n lange reis niet. 
Maar hiervan had ik niet durven dromen.’

Cowboys
Western rijden vindt zijn oorsprong in het 
werk van de Amerikaanse cowboys. De 
western rijstijl wint aan belangstelling, zo-
wel bij recreatieruiters als wedstrijdruiters. 
De discipline kan worden onderverdeeld 
in vier hoofdklassen: keuringen, dressuur, 
snelheidsspelen en werken met vee. Het 
European Championship of American 
Quarter Horses in Kreuth stond onder 
auspiciën van de AQHA. De wedstrijden 
zijn over 12 dagen verdeeld, er worden 35 
disciplines verreden en er zijn 70 titels te 
vergeven.   Banga pakte de titel in de cate-
gorie Halter, dat is een keuring op exteri-
eur. Maar hij wordt vooral meer dan en-
thousiast bij het werken met vee. Met zijn 
paard een koe buiten de kudde drijven en 
deze twee minuten buiten de kudde hou-
den. ‘Een prachtig spel van samenwerken 
met je paard. Je moet elkaar volledig kun-
nen vertrouwen. Je Quarter moet over de 
intelligentie beschikken om te weten wat 
de koe wil en als je ze goed traint ziet het 
paard eerder waar de koe naar toe wil dan 
jij. Hij moet het gedrag van de koe kun-
nen interpreteren. De koe wil naar de 
kudde terug en vooral op die momenten 
zijn koeien vindingrijk. Je moet ze steeds 
een stap voor zijn. Als ruiter merk je wel-
licht wat ze willen, maar een goed getraind 
paard weet dat nog beter. Indrukwekkend 
dat zij zo goed aanvoelen wat de koe doet. 
Gewoon geweldig, ik kan het eigenlijk 
maar moeilijk onder woorden brengen. 
Sluit maar af met de woorden: Een fan-
tastische beleving!’

Een vlinder willen zijn (deel 2)
In Deel I hebben we kunnen lezen, dat 
Binkie & Bonkie graag een vlinder zou-
den willen zijn. Hun wens wordt vervuld. 
Zij worden opgehaald door een grote groep 
vlinders onder aanvoering van de leider 
Valio. In de nacht vliegen zij naar een berg. 
Vanaf die plek mogen de jongens een tocht 
maken boven de “Bedreigde Wereld”.

 ‘Vanaf hier gaan jullie alleen verder,’ zegt 
Valio. Vlieg maar eens rond boven de 
“Bedreigde Wereld” en volg de kleuren 
van de regenboog. Morgen om midder-
nacht komen we jullie hier weer ophalen.’ 
Binkie & Bonkie zijn heel nieuwsgierig 
geworden. “De Bedreigde Wereld”, wat 
zou dat zijn en wat zou daar te zien zijn? 
Ze vliegen op en gaan pijlsnel naar bene-
den, het onbekende avontuur tegemoet. 
Achter de eerste heuvel zien ze een rood 
licht, dat de hele omgeving kleurt. Tus-
sen de bomen ontdekken ze een india-
nendorp. Overal staan versierde wig-
wams, waarin indianen wonen. Ze lopen 
met speren en bijlen rond. Hun gezich-
ten zijn in felle kleuren beschilderd. Voor 
de grootste wigwam zit het opperhoofd 
Zilverpoot, met op zijn hoofd een prach-
tige verentooi. Binkie & Bonkie durven 
niet te landen, want de indianen lijken 

geschrokken en kijken boos omhoog. 
Opperhoofd Zilverpoot staat langzaam 
op en roept met schelle stem: ‘Laat ons, 
indianen, met rust! Wij willen ons eigen 
land behouden! Vlinders van de Regen-
boog, vertel dit aan iedereen, die het 
horen wil!’ De boodschap is helder en 
Binkie & Bonkie vliegen verder.

Achter de volgende heuvel zien de jon-
gens een fel, wit schijnsel. Ze komen in 
een besneeuwd landschap, waar de me-
ren en de rivieren  zijn bevroren. Overal 
staan iglo’s op de ijsvlakte, gebouwd 
van dikke ijsblokken. Hierin verblijven 
de bewoners, de zogenaamde Eskimo’s. 
Ze lopen rond in dierenvachten en dra-
gen hoge, leren laarzen. Bij een wak op 
het bevroren meer, proberen zij vissen 
te vangen. Een oude Eskimo wijst met 
een vishaak naar boven en schreeuwt 
met schorre stem: ‘Laat ons alleen! Men 
heeft niet het recht onze zeehonden 
neer te knuppelen en onze ijsberen uit 
te roeien!’

Hoger vliegen ze en volgen een groen 
licht. Ze arriveren in een gebied, dat he-
lemaal begroeid is met bomen en plan-
ten, het zogenaamde oerwoud. Door het 

dikke bladerdek, kunnen ze niets zien. Ze 
besluiten een kijkje te gaan nemen in het 
dichte bos. Naast de prachtige vogels en 
insecten, vinden zij ook een groep go-
rilla’s. De oudste van de groep zit op een 
boomstronk; hij leidt een vergadering 
van alle apen uit de omgeving. Binkie & 
Bonkie horen, dat zij spreken over het 
vangen en doden van gorilla’s. ‘Er komen 
steeds meer jagers met grote geweren. Ze 
worden alsmaar agressiever. Ik weet niet 
meer, hoe wij ons moeten verdedigen,’ 
horen zij de oudste gorilla zeggen. Eén 
van de apen stelt voor, om de bergen in 
te trekken. Maar dat kan niet, want er zijn 
nog teveel jongen, die zo’n zware tocht 
niet zullen overleven. Het is een treurige 
geschiedenis. Met tranen in hun ogen, 
vliegen Binkie en Bonkie op en verlaten 
het oerwoud. ‘Wie denken die jagers wel, 
dat ze zijn!’ schreeuwt Bonkie woest. 

Veel tijd om na te denken hebben ze niet, 
want een geel licht leidt hen naar een 
uitgestrekte zandvlakte, een woestijn. 
Er groeit totaal niets. Overal glooiende 
zandheuvels, met hier en daar een dode 
boom of struik. Ze zien kadavers liggen 
van dieren, die van honger en uitputting 
zijn gestorven. In de verte ligt een dorp. 

Als ze dichterbij komen zien 
ze ronde hutten, gebouwd van 
leem en takken. De huidskleur 
van de bewoners is donker, 
bijna zwart. Een paar magere 
koeien en geiten staan te suf-
fen in de hitte. De zon is hier 
meedogenloos, een soort koperen ploert!  
Als zij nog eens goed kijken, zien ze 
kleine kinderen lopen, met dikke buikjes 
en holle ogen. Hier is bijna geen voedsel 
meer. De bevolking dreigt te sterven van 
de honger. Met afschuw gaan Binkie & 
Bonkie verder.

Een blauw licht brengt hen naar de oce-
aan, waar walvissen, dolfijnen, orka’s, 
haaien en vele andere soorten vissen le-
ven. Een volwassen bultrug komt aan de 
oppervlakte en vraagt Binkie & Bonkie 
op zijn rug te gaan zitten. Ze horen van 
deze zeereus, hoe vuil het zeewater is. 
Het lijkt op vele plaatsen wel een soep 
van olie en plastic. Er komen ook nog 
steeds jagers, om walvissen en potvissen 
gevangen te nemen. En de vissen al op 
zee in stukken te hakken en in te vriezen. 
In één woord, gruwelijk!
De dag is bijna om. En daarmee komt 
een einde aan hun vlinderreis. Binkie 

& Bonkie hebben een kijkje mogen ne-
men in de “Bedreigde Wereld”. Wat een 
leuke reis leek te worden, eindigt in een 
sombere, trieste tocht. Verdrietig vliegen 
ze terug naar de berg. Daar wachten zij 
tot middernacht. Precies om één mi-
nuut over twaalf, komt Valio hen met 
zijn vlinders ophalen. Tijdens de vlucht 
naar huis, zegt de hoofdvlinder niets. 
Hij vraagt ook niet naar hun ervaringen 
en Binkie & Bonkie zwijgen wijselijk. 
Thuis gekomen nemen ze afscheid van 
hun vlindervrienden. Valio geeft Binkie 
& Bonkie een hand en zegt ernstig: ‘Ook 
wij vlinders en andere insecten hebben 
het erg moeilijk.’ Hij pauzeert even en 
zegt dan: ‘Pas als jezelf bedreigd wordt, 
heb je misschien aandacht voor de “Be-
dreigde Wereld”!’

Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie en Bonkie Verhalen Deel I” 
(2011)

Foto Bettie Zijlstra
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TE KOOP

GEEN VERKOOP,

GEEN KOSTEN

LUXEPAKKET OP FUNDA

DIT IS INCLUSIEF VELE EXTRA’S

PROFESSIONELE WONING FOTOGRAFIE

360° FOTOGRAFIE

PROFESSIONELE WONINGVIDEO

EN VEEL MEER...

GEEN OPSTARTKOSTEN

GEEN TUSSENTIJDSE REKENINGEN

GEEN ABONNEMENTSKOSTEN

DE SLEUTEL TOT SUCCES!
Vanaf 20 februari 2018 start De Flexibele Makelaar met een unieke 

sleutelactie. Tientallen sleutels zijn verstopt in de omgeving van 

Surhuisterveen, De Westereen en Grootegast, die garant staan voor 

een leuke prijs.

 

Tot 31 juni 2018 krijgt u de kans om in de dorpen te zoeken naar de 

verstopte sleutels. Wanneer u de gelukkige vinder bent kunt u de 

sleutel inleveren bij onze vestiging Surhuisterveen of Grootegast, 

waar u te horen krijgt welke prijs u in ontvangst mag nemen. 

 

Via Facebook en Instagram worden er regelmatig ‘tips & tricks’ 

gegeven die u  kunnen leiden naar de grotere prijzen. 

Houdt onze Facebook en Instagram dus goed in de gaten, wie weet 

is daar de ‘sleutel’ tot succes te vinden..!

VELE PRIJzEN WAARONDER:
      Geheel verzorgd weekend weg naar Ameland voor 2 personen 

      Mydlink Smart Home Security kit

      Geheel verzorgde BBQ of Gourmet voor 8 personen (4x)

      Smartwares FSS-15 brandveiligheidsset (5x)

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

FACEBOOK.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR

INSTAGRAM.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR
TEL. 0512 - 36 91 22


