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“Taal op it spoar” in kader CH 2018
NOARDBURGUM – In het kader van CH 2018 vertellen en zingen Leny
Dijkstra en Hiske Oosterwijk, op muziek van Cees Bijlstra, over hoe wij als
mensen altijd maar onderweg zijn. De reis door het leven. Maar waarheen? Uniek hierbij is dat de bezoekers van de voorstellingen in Buitenpost, De Westereen en Hurdegaryp gratis met de Cees Bijlstra-trein naar
de optredens kunnen reizen. Een schitterend bijkomend aspect, maar
hoewel dit natuurlijk veel cachet geeft aan de uitvoering, mag men uiteraard ook gewoon met de auto of op de fiets komen.

Wie de naam Leny Dijkstra hoort,
denkt direct aan de prachtige Friese
culturele avonden, waar haar ouders
vaak nauw bij betrokken waren. Leny
Dijkstra is nog een van de laatsten van
die generatie, maar nog steeds springlevend op het podium. Tegenover
de “oude rot” in het vak staat Hiske
Oosterwijk uit Groningen. Een talent
dat zich steeds beter ontwikkeld en
met “Taal op it spoar” niet alleen een
geweldig duo vormt met Leny, maar
zich ook van haar sterkste kant laat
zien.
Het verhaal is absoluut eigentijds en
herkenbaar. Met een rijke koffer vol
levenservaring stapt Leny in de Cees
Bijlstra-trein van Arriva. In de trein
ontmoet ze haar veel jongere reisgenote Hiske. Twee mensen ontmoeten
elkaar puur bij toeval in een verder
lege treincoupé. Twee vrouwen die
elkaar eerst veroordelen op uiterlijk,
leeftijd, kleding en taal, maar als een
van de twee het voortouw neemt,
blijkt ook deze keer weer dat vooroordelen vaak een negatief aspect vormen
bij mensen onder elkaar. Ingrediënten
te over voor een prachtige en verrassende avond.
‘Wij hebben jarenlang met Cees Bijlstra op het podium gestaan. Hij was
een man die geweldige liedjes maakte.
Volgens ons was hij de beste componist van de provincie Fryslân. Jammer
genoeg is hij veel te jong overleden,
maar wat blijft is zijn muziek van

films als De Vuurtoren, Nynke en de
Dream van Pieter Verhoef. Symfonisch werk als voor de stilte en ook
een groot aantal liedjes,’ vertellen Leo
en Leny Dijkstra in hun prachtig verbouwd boerderijtje in Noordbergum.
Met het zicht op het weidse land,
waar vogeltjes zich voorbereiden op
de lente, is de emotie soms duidelijk
voelbaar in vooral de stem van Leny.
‘Hoe moet ik het zeggen. We hebben jarenlang een muziekprogramma
gedaan. Cees schreef de muziek, Leo
de teksten en ik zong of praatte. Hij
was meer dan een vriend, noem het
maar een zielsverwant. Zijn overlijden
bracht een schok teweeg, wij waren
ook even onze weg kwijt.’
‘Als je wat ouder wordt, moet je wel
eens voor een onderzoekje naar het
MCL in Leeuwarden. Wij stonden,
bijna twee jaar geleden, in Hurdegaryp voor de spoorwegovergang te
wachten op de trein. De naam op de
trein ‘Cees Bijlstra’ bracht een traan
teweeg, maar op dat moment vonden
wij beiden dat we een eerbetoon voor
hem moesten maken, hetgeen uiteindelijk resulteerde in “Taal op it spoar”.
Het was nog een lange maar ook verrassende weg te gaan. Overal waar
we uitleg gaven over onze plannen
wachtte een warm onthaal. Ook bij
Arriva was men enthousiast en heeft
men de Cees Bijlstra-trein ter beschikking kunnen stellen. Met de
nadruk op kunnen stellen, wat een-

“Taal op it spoar” in de regio (foto: Jaap de Boer).

voudig ging dat logistiek bepaalt niet,’
aldus Leny Dijkstra.
‘Als je een idee hebt en mensen omarmen dat idee, dan ga je door. Je
wilt het steeds beter en mooier doen.
Natuurlijk geeft dat druk, maar het
positivisme van zoveel mensen geeft
ook kracht. Net zoals de gedachte aan
de man wiens muziek wij gebruiken,’
aldus Leo. In “Taal op it spoar” levert Leo Dijkstra de teksten, met een
bijdrage van Baukje Wytsma. ‘Cees
Bijlstra heeft geweldig veel muziek
gemaakt, maar er lag ook nog zoveel
mooie muziek op de planken. Het is
volgens mij een snoer van pareltjes die
vaak door Leny werd uitgevoerd in
het theater, op de radio en tv. Pareltjes die inhoud hebben, direct kunnen
slaan op het leven, maar soms ook een
subtiele hint vormen.’

“Taal op it spoar”, de treinreis door
het leven, een reis vol verwachtingen,
maar ook een reis met teleurstellingen. Rode draad, voor zover die er is
naast de muziek van Cees Bijlstra, is
de kracht van mensen in hun eeuwige
zoektocht naar het geluk in het leven.
Maar wat is de echte reis, een koffer
vol levenservaring of een rugzakje gevuld met optimisme?
“Taal op it spoar” wordt in onze regio
opgevoerd op 11, 12 en 13 mei in de
raadszaal in Buitenpost, op 19, 20 en
21 mei in Old Dutch in De Westereen en op 25 en 26 mei in hotel Van
der Valk in Hurdegaryp.
Meer weten?: www.taalopitspoar.frl
Hier zijn ook de kaartjes te koop.

mooie oogmode

Woondromen?

Kom
vrijblijvend langs!

Droomhuis gezien? Wij helpen je graag.
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.

Rabobank Noordoost Friesland (0511) 42 63 33

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

Kortingsbon
LEZERS SERVICE BON
t.w.v. € 5,Bij inlevering van deze bon ontvangen
lezers van ons blad €5,- korting op de
toegangsprijs van

Altyd ûnderweis! Mar wêrhinne? Muzyktheater van Leny Dijkstra & Hiske Oosterwijk met begeleiding van Addy Scheele
& Anke Piersma.
Bûtenpost Riedseal Gemeentehûs 11 en
12 mei , 20.15 uur
De Westereen Old Dutch 2e Pinksterdag
21 mei, 15.00 uur
Wees zeker van plaats.
Reserveer uw tickets met korting via
info@taalopitspoar.frl

professionele oogzorg
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Verrassende

VOORJAARSMODE
voor hem en haar

Feintensloane 1

. Feanwâlden . 0511-472381. www.dijkstramode.nl
Bosal
fietsendrager
€ 299,AUTOMAAT

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

BOERSMA

VERTROUWD
MET SERVICE

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

CITROËN C3 FEEL EDITION

FIAT PANDA TWINAIR LOUNGE

airco/ecc, Citroën radio cd/usb,
cruise control, led verlichting, enz.

airco/ecc, Fiat radio cd/usb,
navigatie, PDC achter, elek. ramen,
enz.
bj 2016 - 3.943 km
€ 11.995,-

bj 2016 - 40.764 km

€ 12.950,-

ook geschikt
voor elektrische
fietsen

Bosal
fietsendrager
€ 299,-

Eenvoudig bevestigen van fietsen • Kantelbaar
ook geschikt
Snelle montage • Maximale belasting 60 kg
voor aansluiting
elektrische • Makkelijk op te bergen
7/13 polige

HOGE ZIT

fietsen

REANULT
SCENIC
2.0 DYNAMIQUE
FORD
FOCUS
1.0 ECOBOOST
EDITION

TOYOTA YARIS
1.3 16V
VVT-I
RENAULT
MEGANE
ESTATE
1.5 DCI

airco/ecc,
Renault
radiocd
cd,+ nav,
5
DRS airco,
Ford radio
centrale
vergr,
cruise
ctrl, elek.ramen,
elek.
ramen,
licht
metalen
velgen,
l.m. velgen,
3 mndenz.
garantie
PDC
achter, trekhaak,
cruise control,
2004 - 58.504
137.201km
km
2.995,bj 2012
€ €11.995,-

COMFORT
5 DRS airco,
Toyota radio
ECO2
DYNAMIQUE
airco/ecc,
cd, centrale
vergrendeling,
Renault
radio
cd, nav, licht metalen
elek.ramen,
trekhaak,
velgen,
dakrailing,
luxeenz.
uitvoering!
2010 - 97.442
76.871 km
7.500,bj 2012
€ 9.950,-

Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl

AutoBoersma

AutoBoersma

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

Eenvoudig bevestigen van fietsen • Kantelbaar
Snelle montage • Maximale belasting 60 kg
7/13 polige aansluiting • Makkelijk op te bergen
SKODA FABIA 1.2 TSI AMBITION

TOYOTA YARIS 1.3 16V VVT-I

airco, skoda radio cd, cruise control,
elek. ramen, licht metalen velgen,
trekhaak LUXE UITVOERING
bj 2012 - 66.827 km
€ 8.995,-

COMFORT 5 DRS airco,
Toyota radio cd, elek.ramen, centrale
vergrendeling, trekhaak, enz.
bj 2010 - 76.871 km
€ 7.500,-

Voorweg 17
Wouterswoude
T (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl

AutoBoersma

AutoBoersma

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

VRIJDAG 11 MEI & ZATERDAG 12 MEI

4 STUKS
Kleine perkplanten

o.a. Spaanse Margrietjes, Geraniums,
Petunia’s, Fuchsia’s of Begonia’s
PER STUK 1.50

Coop De Westereen
Leeuwerikstraat 63

5.-

Grote hang- &
terrasplanten

o.a. Hangpotten met
Fuchsia, Petunia & mini
Petunia,Hortensia’s of terraspotten met diverse kleurrijke
zomerbloeiers
PER STUK 7.-

2 STUKS

10.-

Extra grote
hangplanten

o.a. Petunia night sky,
mini Petunia of aardbeien
PER STUK 9.-

2 STUKS

15.-
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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.

Op 28 maart was de jaarvergadering van
Doarpsbelang. Het bestuur gaf hier aan
de aanwezige leden uitleg over de zaken die het afgelopen jaar in het dorp
hebben gespeeld en waar Doarpsbelang
zich mee bezig heeft gehouden. Dat was
een hele waslijst van onderwerpen waar
de nodige vragen uit de zaal richting
bestuur werden afgevuurd. De meningen waren over het algemeen richting
bestuur positief, al was er hier en daar
ook wel een kritische noot, al dan niet
terecht, te bespeuren. Dat houdt het
bestuur echter wel scherp. Binnenkort
zal het concept verslag van deze bijeenkomst te lezen zijn op de website van
Doarpsbelang.
Op 18 april was Doarpsbelang De Wes-

tereen gastheer/vrouw van de gezamenlijke vergaderingen van de dorpsbelangen van Dantumadiel. Als locatie was
gekozen voor het Badhûs. Een aanwinst
voor het dorp, waar deze activiteiten
echt thuishoren. Alle dorpsbelangen
van de gemeente waren vertegenwoordigd. Er ontstond een levendige discussie over het functioneren en doel van
dorpsbelang. Vastgesteld werd dat er
een groot verschil is tussen de grote en
kleine dorpen. In de kleine dorpen is
de gemeenschap veel hechter dan in de
grote dorpen. In de kleine dorpen kent
men elkaar en is bijna iedereen lid van
dorpsbelang. Dat is in de grote dorpen,
Damwâld, Feanwâlden en De Westereen niet het geval. Slechts een klein ge-

deelte van de bevolking is echt lid van
de vereniging, terwijl de vereniging wel
de belangen van alle inwoners richting
instanties, lees gemeente, provincie, probeert te behartigen. Om hier structuur
in aan te brengen is er een brede werkgroep in het leven geroepen om hier een
oplossing voor te vinden.
Doarpsbelang was ook vertegenwoordigd bij de eerstesteenlegging van de
uitkijktoren genaamd het Goddeloos
Fiersicht. Wethouder Peterson legde de
zogenaamde eerste steen. Er was al vast
met de bouw begonnen, maar dat mocht
de pret niet drukken. Een toren die de
mogelijkheid biedt om de omgeving
van het natuurgebied te gaan bekijken.
Gelegen tussen de oude (Goddeloze
singel), en de nieuwe (CA) verbinding.
Wanneer het echt klaar is zal er een heel
speciale opening plaatsvinden. Tipje
van de sluier; goddeloze singel en witte
wieven. Deze legendes gaan hierbij zeker een rol spelen. Via de lokale media

Tijdverspilling
wordt u op de hoogte gehouden over
het waar en wanneer. Waarschijnlijk begin juni.
Eindelijk is er begonnen met de werkzaamheden aan het fietspad op de Rinewâl. Opening broedseizoen heeft
gelukkig geen roet in het eten gegooid.
Aanleg verlichting fietspad ter hoogte
van Tuin is nog niet begonnen. Toezegging dat dit goed gaat komen is er echter
wel. Zal samen met verlichting Rinewâl
worden aangepakt. Verkeer Miedloane:
gemeente werkt mogelijke oplossingen
uit. Volgende editie meer informatie
hierover. Doarpsbelang heeft plan ingediend om een vijftal hondenpoepbakken
te plaatsen op plekken waar veel honden
worden uitgelaten. Denk hierbij aan de
skeeler/wielerbaan, recreatiegebied enz.
Ligt gevoelig bij de gemeente. Wordt
vervolgd.

Kunstweek van Achtkarspelen
denken en gesprek. De Keunstkrite
Kunstweek staat bol van mooie activiteiten. Dit jaar staat het dorp Augustinusga centraal en is er afgestemd op de
KH2018-projecten rond kunstschilder
Willem Bartel van der Kooi (17681836) die daar werd geboren. Ook op
Dekema State is momenteel weer veel
aandacht voor Van der Kooi, hij vereeuwigde de bewoners van de state bij
Jelsum.
Eigen foto

ACHTKARSPELEN - De Kunstweek
van Achtkarspelen van vrijdag 25 mei tot
en met zaterdag 2 juni staat dit jaar in het
teken van het thema “Fertel!..Vertel!”.
‘Vertel’ is het begin van een gesprek. Een
eerste stap waarmee je automatisch tegen
de ander zegt: ik luister naar je. Vertel is
een klein menselijk gebaar dat uiteindelijk voor iets groters zorgt: mensen verbinden die allemaal verschillend zijn.
En dat lijkt relevanter dan ooit. Tijdens
de Keunstkrite Kunstweek delen we die
persoonlijke verhalen door middel van
kunst en kunstzinnigheid. Kunstenaars
laten hun verhaal zien waar bezoekers
zich in herkennen en die aanzetten tot

Het startsein van de Kunstweek van
Achtkarspelen 2018 is op vrijdag 25 mei
met de Feestelijke opening voor deelnemers en vrijwilligers van de Keunstkrite door wethouder Sjon Stellinga van
Achtkarspelen. Medewerking aan dit
bijzondere programma wordt verleend
door wâldsjonger/dichter Meindert Talma en troubadour Melle Leegstra. Na de
fraaie openingsavond volgt een drukke
zaterdag 26 mei met diverse activiteiten,
waaronder de inmiddels vermaarde en
steeds meer gewaardeerde Keunstkrite
Kunstmarkt, die dit jaar wordt gehouden
op het Abrahamsplein in Augustinusga.
Om 11.00 uur gaat het Rondje Kunstzinnig van start met 5 centrale exposities
in het dorp Augustinusga en 11 open
ateliers in de wijde omgeving. Door

mee met de stempelkaartenactie en
maak kans op een kunstwerk naar keuze
t.w.v. € 250! Ook is tijdens deze dag de
Expositie werk Willem Bartel van der
Kooi in de AugustinÏtsjerke (werkgroep
Portraits&Paradise). Te bewonderen.
Het werk van deze schilder krijgt gelukkig de laatste jaren steeds meer waardering. In de middaguren zijn er twee
workshops stemexpressie door zangeres/
muziektherapeute Atsje Lettinga in Augustinusga. Aanmelding noodzakelijk.
Zondag 27 mei is de tweede dag van
het rondje Kunstzinnig met wederom
de vijf centrale exposities in Augustinusga en 11 open ateliers in de wijde
omgeving. Door mee met de stempelkaartenactie en maak kans op een
kunstwerk naar keuze t.w.v. € 250.
Expositie werk Willem Bartel van der
Kooi in de AugustinÏtsjerke (werkgroep
Portraits&Paradise).

Het programma wordt vervolgd op zaterdag 2 juni. Een hele dag Kunst, Cultuur en Historie op De Buwepleats op
It Kleasterbreed 3 te Drogeham met een
zeer divers programma zoals Kunst &
Kitsch. Laat uw meegebrachte voorwerpen beoordelen door deskundigen! Aanmelding noodzakelijk! Een Ambacht &
Vintagemarkt, open tuin, rondleidingen
en exposities. Tevens zicht veilingstukken Keunstkrite Kunstveiling. Het optreden van de Ierse Folkband The Reel
Thing in de tuin. De prijsuitreiking van
de Keunstkrite Fotowedstrijd 2018 en
wat uiteraard ook niet mag ontbreken de
Keunstkrite Kunstveiling. Oude en moderne kunst uit Noord Nederland onder
de hamer. Wie weet wat hier tussen zit/
Om 18.00 uur is de trekking van de winnaar van de Stempelactie en feestelijke
afsluiting Kunstweek door burgemeester
Gerbrandy van Achtkarspelen.

In Buitenpost is er van 13.00 -17.00 uur
een muziekmiddag met Wander van
Duin en (oud-)leerlingen bij de Binnen
Markt in Buitenpost. Prachtig is ongetwijfeld om 14.00 uur de lezing over leven en werk van Willem Bartel van der
Kooi door kunsthistorica Gerhild van
Rooij in Augustinusga.

Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk,
behalve de workshop, de lezing en het
laten beoordelen van voorwerpen bij
Kunst & Kitsch. Hiervoor betaalt u € 5
per persoon en maximaal 3 voorwerpen.
Aanmelding en overige informatie via
www.keunstkrite.nl

COLUMN

Gas op die lolly
De konijnen op Schiermonnikoog
hebben te weinig seks. Daardoor zijn
er niet genoeg jongen, wat weer schadelijk is voor het natuurbeheer op het
eiland. En dus worden de langoren
een handje geholpen door Natuurmonumenten, meldde het journaal
vrijdag.
Bij dit soort berichten krijg ik automatisch een voorstelling van zo’n situatie. Ik zie ‘t al voor me: een boswachter die seksuele voorlichting geeft aan
een hok vol konijnen. Als er één dierensoort is die wel van wanten weet,
dan is het toch het konijn zou je denken. Maar op Schier zijn ze kennelijk
uitgeneukt. Sorry voor het woord.
Boswachter Jan Willem Zwart van

Natuurmonumenten vertelde vrijdagochtend uiterst serieus op de radio
hoe hij het libido van alle Flappies op
Schier weer wat op wil krikken. Allereerst worden de dieren gevangen,
waarna ze in een zogenoemde warande worden gezet. Dat is een veilige omgeving, waar ze kalm de liefde
kunnen bedrijven. Zonder vossen,
wilde katten of roofvogels die de daad
komen verstoren. Met zo’n paradijsje
zou het allemaal wel klaar komen.
Maar hé, dacht ik. Die konijnen leven toch al in het paradijs? Schier is
één van de mooiste eilanden met bos,
duinen en heide. Deze konijnen hebben dus iedere dag een vakantiegevoel.
Ze hoeven nooit te slepen met zware
tenten, tassen vol rotzooi en jenge-

Mijn voorstel is dan ook om al die
konijnen te vangen en preventief te
behandelen tegen geslachtsziekten.
Daarna zetten we ze gewoon in een
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lende kinderen. Ze kunnen iedere dag
heerlijk op ‘t strand liggen zonder te
stressen wanneer de laatste boot gaat.
Met andere woorden: wat mankeert
die beesten. Gas op die lolly. Ja toch?
Heel eerlijk: ik denk dat het te maken
heeft met ander nieuws. Afgelopen
week werd namelijk ook bekend gemaakt dat we in Friesland steeds meer
soa’s hebben. Seksuele Overdraagbare
Aandoeningen. Dat nieuws zal een
schok teweeg hebben gebracht onder
de konijnenpopulatie op Schiermonnikoog. Logisch, zelfs als Stampertje
wil je geen gehannes met Chlamydia
of een druiper. Dan kun je ‘m maar beter in de broek houden, ja toch?

Kent u het ook? Zo’n druilige middag, een middag waarop je drukt bezig
bent. Ik kijk even op vanachter mijn
computer en zie door het raam een
blonde meid, met zo’n typische wit is
wit tandpastalach. In haar linkerhand
een map, een beurs, een beauty case en
een telefoon en met haar rechterhand
uitbundig zwaaiend. Alsof we elkaar
al jaren kennen. Ik denk: die zoekt
iets? Blijkt ook te kloppen, ze zoekt de
voordeur, die echter bij ons achter zit.
Ik vertel haar waar de deur is, dat doe
ik zo goed mogelijk. Het blijkt echter
dat ze niet alleen de achterdeur zoekt,
maar ook één van de bewoners. Of ik
dat toevallig ben? Heeft ze goed gezien, ik woon hier en ben dus niet toevallig ergens binnen gelopen en achter
de pc gaan zitten. Als de tandpastalach
breekt, blijkt ze overigens best aardig te
zijn. Het miezeren wordt steeds meer
regen. Daar zit ik opgescheepte met
een meid, die mij een collectief energie
contract wil laten ondertekenen. Ik
hoef geen energiecontract, het brandt al
in mij, ik wil verder met mijn werk.
Ze somt allemaal voordelen op, zou
ik trouwens ook doen, wat het begint
steeds meer te regenen. Inwendig krijg
ik medelijden met haar, maar mijn
handtekening krijgt ze niet. Ik zoek
een uitvlucht om van haar af te komen.
Maar hoe doe je dat, plotseling besef ik
dat de buren een prachtige carport hebben waar het droog staat. Ik wijs haar
daar op en ja, zij begrijpt de hint. Ze
mag van mij wel even binnendoor
naar de buren. Ze groet vriendelijk en
vertrekt. Ik besef dat ze het werk zelf
heeft aangenomen, maar krijg toch een
beetje medelijden met haar. Ik volg
haar en zie de tandpastalach weer op
haar gezicht. Helaas de buren zijn niet
thuis.

HeidstraMedia
info@heidstramedia.nl
T. 06-11434272
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toestemming van producenten is niet toegestaan.

KOPIJ VOOR DE UITGAVE VAN
13 JUNI INLEVEREN VOOR 
3 JUNI BIJ DE REDACTIE.
ren van twee bij een meter, met gaas
en zo’n drinkflesje. En als dat klaar is,
bellen we mijn vader. Want die wist
vroeger op miraculeuze wijze bij twee
vrouwtjeskonijnen - “Ja meneer, het
zijn écht twee vrouwtjes”- toch een
nest vol jongen te toveren. Probleem
opgelost.
Nynke van der Zee

De Westereender verschijnt in:

De Westereen, Kollumerzwaag, Veenklooster,
Westergeest, De Triemen, Oudwoude, Driezum, Wâlterswâld, Broeksterwâld, De Falom,
Damwâld, Feanwâlden, Rinsumageast, Feanwâldsterwâl, Noardburgum, Twijzel, Jistrum,
Kootstertille, Twijzelerheide, Zwagerbosch,
Buitenpost, Kollum, Hurdegaryp, Burgum.
Druk: Hoekstra-Krantendruk, Emmeloord
Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen
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Haal een box Saksische smeerleverworstjes in jouw supermarkt en voer jouw
unieke wincode in op Facebook. Je ziet meteen of je een prijs hebt gewonnen en
je speelt automatisch mee voor één van de twee reizen naar Curaçao.

Kroon leverworst zit boordevol gezelligheid

www.facebook.com/kroonleverworst

€ 50.00 korting op
alle zwempaketten
ABC pakket van € 650 voor € 600
AB pakket van € 600 voor € 550
A pakket van € 550 voor € 500
meer kinderen opgeven voor 1 groep is mogelijk, samen rijden is voordelig en gezellig, maar kan ook
kosten,tijd en milieu besparen! Deze actie is geldig tot 1 juni 2018

Zwemles bij ZwemCentrum Kollum betekent:





Warm water
Zwemles in kleine groepjes
Geen wachtlijst
Gespreid betalen

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

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

Let op
Vol=V
ol!
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Muziek fascineert hoornist/dirigent Jacob Slagter
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: eigen foto’s

AMSTERDAM - De carrière in de muziek begon voor oud-Kollumer Jacob
Slager misschien al in de wieg. Zover gaan zijn herinneringen niet, maar
de woorden: ‘Van de periode dat Wilhelmina, het korps waar mijn vader
actief lid van was de kerkdiensten begeleidde, kan ik mij nog goed herinneren dat ik mee mocht.

Ik zat naast mijn vader in de kerk en
het korps. Fascinerend, indrukwekkend vond ik dat,’ verklaren heel veel.
‘Je moet maar een bugeltje hebben,’
woorden die ook medebepalend zijn
voor Slagter, inmiddels bijna zestig,
maar nog steeds bijzonder actief in
de muziek. Slagter is van hoorn-solist
in het orkest overgestapt naar de rol
van dirigent. Eén ding heeft het leven
hem inmiddels duidelijk geleerd: ‘Met
talent alleen kom je er niet. Je moet
er hard voor werken, investeren en geloven in jezelf, maar ook anders durven te zijn. Het is hard werken, maar
de beloning is dan ook fantastisch. Je
bent met je passie, je levensdoel bezig.’
Jacob Slagter, geboren in Dokkum
(Westergeest ), verhuisde op jonge
leeftijd naar Kollum, waar hij muzikaal uitstekend uit de voeten kon bij

het korps Wilhelmina. Hij denkt met
goede gevoelens terug aan zijn jeugdjaren, die bijna volledig in het teken
van de muziek stonden. Muziek, die
met de paplepel werd ingegoten. ‘In
eerste instantie zat ik daar maar tussen de grote mensen. Ik verveelde
mij echter geenmoment. Ik vond het
indrukwekkend. Als kind tussen zo’n
korps en dan met massale samenzang.
Dat doet je wat, tenminste als je er
een antenne voor hebt. Ik kreeg mijn
eerste bugel en ik kan mij nog goed
herinneren, dat ik vrijwel direct mee
mocht spelen. Een mars op een bugel, ik wist van “toetsen nog blazen”.
Onze buurman Willem van der Veen
zat naast mij en sprak de voor mij
historische woorden: “Kijk maar hoe
ik de toetsen in druk, dan doe je het
maar net zo”. Moeilijker hoefde ik het

toen niet te maken,’ aldus Slagter, die
later tijdens solisten-concoursen uitstekende resultaten behaalde. Ook de
lessen bij De Wâldsang legden hem
geen windeieren. Vooral van zijn muziekleraar Tjeerd Brouwer heeft Slagter heel veel opgestoken. Een man die
belangrijk is geweest in zijn leven.
Ondertussen bleef Slagter zich ontwikkelen en kwam in aanraking met
meerdere instrumenten, waaronder
de hoorn. De hoorn die bepalend zou
worden voor zijn latere carrière. ‘Het
klinkt misschien niet bescheiden,
maar ik bleek over een aangeboren talent voor de hoorn te beschikken, toch
een totaal ander instrument, dan wat
ik gewend was. Een hoorn heeft een
heel klein mondstukje, mijn lipspieren
en tanden waren hiervoor geschikt. Ik
bleek over een aangeboren talent te
beschikken. Alle drie factoren vielen
samen in één mond. Het talent voor
hoorn moet aangeboren zijn, het is
niet iets wat je kunt leren. Je hebt het
of je hebt het niet. Zo simpel is het
eigenlijk, het is dus geen verdienste,
wat je krijgt door hard te werken aldus
Slagter, die meerdere malen benadrukt
dat zijn muzikale wortels goed waren,
voordat hij als 22-jarige de overstap in
zijn carrière maakte naar Amsterdam,
waar hij nog steeds woont. De manier
van praten, de vrijwel constante lach,
Jacob Slagter voelt zich vrij en goed,
dat mag duidelijk zijn.
‘Het leven in de muziek is een leerschool. Een mooie leerschool, je bent
constant bezig. Ik ben ook wel als jurylid actief geweest. Een belangrijk aspect in de muziek, is voor mij de overgave waarmee een muzikant of korps

speelt. Het is niet altijd het niveau dat
voor mij bepalend is. De overgave, de
passie waarmee men bezig is, vanuit
het hart met gevoel spelen, ik kan daar
enorm van genieten, ook bij een korps
dat in een lagere klasse uitkomt. Het
moet vanuit jezelf komen, vanuit de
liefde voor de muziek. Er zijn absoluut
betere muzikanten dan ik, daar ben ik
volledig van overtuigd. Het is echter
belangrijk, dat je iets van jezelf legt in
waar je mee bezig bent. Ik noem het
“eigenheid”, niet een ander imiteren,
durf de lef te bezitten om je eigen muzikale weg te bewandelen. Bovendien
is het dan ook nog veel leuker,’ aldus
Slager, die in 2008 stopte met hoorn
spelen. Op dat moment was hij solohoornist in het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
‘Ik stopte met de hoorn toen ik ongeveer vijftig was. Een tijd van bezinning. Ik stelde mijzelf een aantal
vragen: Wat heb ik bereikt? Wat heb
ik gedaan in mijn leven? Ik was jong
begonnen. Ik verkeerde gelukkig in de

omstandigheden dat ik dit kon doen.
Een enorme geestelijke rijkdom. Natuurlijk kwam ook de vraag: wat wil
je nog doen in je leven? Welke wensen heb je nog? Het was gewoon een
dirigeerstokje dat mij aanwees waar
ik moest staan. Als dirigent voor een
korps. Dat was mijn grote wens. Let
wel, ik had heel veel ervaring in de
muziek en bovendien het dirigeerstokje uiteraard ook wel gehanteerd.
De slagtechniek had ik als jongetje
al afgekeken en de rest heb ik geleerd
van mijn muziekschoolleraar Tjeerd
Brouwer.’ Inmiddels heeft Jacob Slagter voor het Residentie Orkest gestaan, het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten. Sinds 2016 is hij
betrokken bij het KamerFilharmonie
Der Aa in Groningen.

CADEAUVOORDEEL.NL

Pinkstermaandag NAC-autocrosswedstrijd in Kollum
KOLLUM - Pinkstermaandag 21 mei aanstaande organiseert de NAC weer
een uiterst spectaculaire autocrosswedstrijd op de snelle en veilige
kleibaan van het “Van der Schaaf Circuit” te Kollum. De NAC is een van
de verenigingen die beschikken over een eigen baan, waar zij jaarlijks
een aantal spannende en sensationele autocrossen organiseren. Pinkstermaandag is daarbij altijd een van de mooiste. De klassen, waarin veel
regionale favorieten aan de start komen zijn: Standaardklasse; Juniorenklasse; Rodeoklasse; Vrije Standaardklasse; Stockcar F1; Stockcar F2;
Stockcar F2 Junioren; Kevers/Sprinters.

Heidbuurt, een van de bestuursleden:
‘De autocrosswereld gaat steeds meer
toe naar permanente circuits. Wij zijn
als club aangesloten bij de NAB, die dit
ook hoog in het vaandel heeft. Wij zijn
van mening dat over pakweg vijf jaar, het
niet meer mogelijk is om gewoon een
cross op een veld te organiseren. Er worden steeds meer veiligheidseisen gesteld
en als organisatie moet je daaraan voldoen. Dit vraagt natuurlijk steeds meer.
Je moet investeren, steeds bezig zijn met
verbeteringen of veranderingen om mee
te kunnen doen. We hebben daarbij ook
altijd vrijwilligers nodig. Dit blijkt ook
iedere keer weer een lastige opdracht te
zijn. De NAC organiseert jaarlijks vier
wedstrijden, die op het eigen circuit en
een in Blija. Naast Pinkstermaandag, op
30 juni het Nederlands kampioenschap
vrije standaard, eveneens op het Van der
Schaaf Circuit en op 4 augustus nog een
wedstrijd in Blija.’
Voor het bestuur betekent een wedstrijd hard werken en twee lange dagen. ‘Op de dag voor de wedstrijd
moet het circuit volledig startklaar gemaakt worden. Op de dag van de wed-

strijd ben ik om ongeveer zes uur op
de baan, tot ’s avonds zo rond de klok
van tien. Maar het is prachtig om te
doen. Het kriebelt altijd weer, je voelt
de spanning of we erin slagen om alles
goed te laten verlopen. Als je dan een
mooie cross dag hebt met veel publiek,
dan krijg je het gevoel van: dat hebben
we toch maar even weer mooi met zijn
allen geflikt. Je doet het voor jezelf, je
vindt het zelf leuk dat het goed gaat
met de vereniging en de sport waar je
gek op bent,’ aldus Heidbuurt.
De Historie van de “Noordelijke Autocross Club” (NAC) gaat terug naar
het jaar 1980, toen de vereniging werd
opgericht door Jan Wietze de Graaf
en Anne Riekele Poelman. Het doel
van de vereniging was om de autocross sport in Friesland te bevorderen.
Er werd een bestuur gevormd, medewerkers gezocht en de klassen die er
reden waren: De sportklasse B-1 (de
platte kever), de standaardklasse tot
1600cc, (dit is de latere keverklasse
1600) en de zogenaamde gastrijders.
Dit waren de auto’s zo van de weg,
maar wel met de nodige veiligheids-

maatregels. Dat stond van begin af
aan hoog bij de NAC in het vaandel.
In 1983 werd voor het eerst begonnen
met het bijhouden van het clubkampioenschap van de “Noordelijke Autocross Club”. Bekende namen uit die
tijd waren o.a.: Lammert Laanstra,
Sije Heidstra, Bauke v/d Land, Jan
Elzinga, Theo Kloosterman, Sjoerd
Kloosterman, Jaap Prins e.a. Ook werd
later de Rodeoklasse toegevoegd, hier
wordt nog lekker ouderwets gebotst,
alleen is de constructie van de auto

veel veiliger. In 2012 overleed de eigenaar van de crossbaan in Kollum. Hij
had echter voor de NAC het rijden op
deze mooie baan juridisch vastgelegd.
Dit betekent dat de NAC hier wedstrijden kan blijven organiseren. De
bestuursleden van de NAC hebben
daarop besloten de baan van Kollum
te vernoemen naar deze eigenaar. De
baan heet vanaf het seizoen 2012 dan
ook het “Van der Schaaf Circuit”. In
al die jaren zijn er vele bestuurswisselingen geweest en natuurlijk een

stroom aan medewerkers en rijders.
Eén ding is gelijk gebleven en dat is
de liefde voor de autocross sport.
Datum: 21 mei 2018. Aanvang:
11.00 uur. Van der Schaaf Circuit,
Wouddijk 7, Kollum. Entree: € 10.00.
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Parkeren en programmaboekje gratis.
Spektakel en spanning tijdens de cross in
Kollum (Foto: Marcel van Kammen).
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• EddydeJong,DeEchteBakker
• DMA
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
Ferlinge Stasjonsstrjitte 94
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
tel. 449900, info@adcad.nl
E. Kazemier
• Dozein, Groothandel in
Miedloane 8, tel. 06-30789111
slagerijbenodigdheden en
• Koster Installatiebedrijf
verpakkingsmateriaal
Ferlinge Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
Nijverheidswei 7, tel. 445045
• De Kûle, Copyshop
• Elzinga, Evenementenhal
Boskwei 7-A, tel. 443055
Ferlinge Stasjonsstrjitte 7
• La Okido/Fietsenzaak.eu
tel. 442245
Skriesstrjitte 5a, 443413
• Elzinga, Schilderwerken
info@fietsenzaak.eu
Conradistrjitte 2, tel. 441818
• De Zilveren Maan, Minicamping
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
Boppewei 2, tel. 442957
• Faber Bouwbedrijf
• Marskramer / Toys 2 Play
De Gentiaan 23, tel. 446021
Ljurkstrjitte 72, tel. 447128
anja.andries@hetnet.nl
• Multimate Bouwmarkt
• Feenstra, GroenRijk
Tolwei 22, tel. 444747
Boppewei 17, tel. 443180
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• •A Fierljepcentrum
& H Elektro
Ljurkstrjitte
76,
tel.
227013
Salomon
Levystrjitte
1,
tel.
444488
FoarweiStasjonsstrjitte
235, Kollumerzwaag
Lange
Reed 18-20, tel.
Ferlinge
94
Suder
Stasjonsstrjitte
19,447371
tel. 441323
Esmees2015@hotmail.com
• Auto Bosma
tel.449900,
444000,info@adcad.nl
www.taxinof.nl
www.fierljeppen.nl
tel.
www.AenH-elektro.nl
Foarwei 21, Kollumerzwaag, tel. 444960,
• Jachthaven ’t Eibertsnêst
Old Dutch,
Horeca- in
en Zalencentrum
Friesland Sportprijzen
• •Dozein,
Groothandel
• •Administratieen Acquisitiekantoor
www.bosmaautos.com
Kûkhernsterwei 31, tel. 472775
Noarder Stasjonsstrjitte en
52, tel. 442638
Yndustrywei
5, tel. 443220
slagerijbenodigdheden
Veenstra
& Visser
www.jachthavenkuikhorne.nl
• Baarsma Texo
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en Slijterij
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•447695
Boersma, aardappelen, groente en fruitNijverheidswei
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tel.445045
468 000
Foarstrjitte
49,
tel.
443939
en Ljurkstrjitte
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in
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• Alma
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1,Westereen
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transporten
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Ferlinge
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anja.andries@hetnet.nl
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Texo
• Brugchelencamp,
Zorgcentrum
www.glavecom.nl
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Resto
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1, tel. 448181
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Westereen
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46, tel.Technisch
441201
Ljurkstrjitte
Noarder
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28,
tel. 443551
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4, 444659
tel. 445511
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17, 45,
tel. tel.
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Miesstrjitte
5, tel. 449537
www.geldenwoning.nl
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Store
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De Westereen
• Coop supermarkt
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442900
Skriesstrjitte
tel.441424
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Reed
18-20,
447371
Ljurkstrjitte
74,1,tel.
tel. 448860
Ferlinge S’he
Stasjonsstrjitte 83, tel. 447170
•www.fierljeppen.nl
Kapsalon
De Ljurkstrjitte
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Café-Restaurant
• •FotografieJaapdeBoer
• Dantuma,
Slagerij
• Van der
Heide
Technisch
Skoallestrjitte
1, tel.
447216 bedrijf
Foarstrjitte
21,tel.
tel.447300
444622
• Friesland
Sportprijzen
Foarstrjitte
69,
Noarder 5,
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
•Yndustrywei
Schoonheidssalon
Le Cygne
www.hossebos.nl
tel. 443220
www.fotoJaapdeBoer.nl
• Bakkerij:
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• Dijk
Optiekverhuizingen Noarder
Stasjonsstrjitte
65, tel. 449888
Jilderda,Bloemenboetiek
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grossier
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Ljurkstrjitte
43a,
441705
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte
tel.tel.
443068
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transporten
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- opslag
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en deskundig
in glasen
Ferlinge Stasjonsstrjitte72
De Dorpsacker, Apotheek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
schilderwerken
tel.•445193
Badhúswei 1a, tel. 445050
www.hossebos.nl
Tolwei 24, tel. 444805
www.hansbrolsma.nl
• Jilderda, Bloemenboetiek
• DMA Bouwkundig Bureau
www.glavecom.nl
• Brugchelencamp, Zorgcentrum
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Foarwei 72, Kollumerzwaag tel 449900
• Geld & Woning De Westereen
Brugchelencamp 1, tel. 448181
• Eddy de Jong, De Echte Bakker
www.dma.frl
Ferbiningspaad 4, tel. 445511
• De Bruin Isolatie
Ljurkstrjitte 57, tel. 441872
• Dozein, Groothandel in slagerijwww.geldenwoning.nl
Miesstrjitte5, tel. 449537
• Timmer- en onderhoudsbedrijf
benodigdheden en verpakkingsmateriaal
• Het Haarboetiekje,
Kapsalon
• CoopNijverheidswei
supermarkt7, tel. 445045
E. Kazemier
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
83, tel. 447170
Ljurkstrjitte
tel. 448860
Miedloane
8, tel. 06-30789111
• Elzinga,63,
Schilderwerken
• Van
der Heide, Technisch bedrijf
• DA Drogisterij
Fizel
• Kago-atm
Conradistrjitte
2, tel. 441818
Noarder
Stasjonsstrjitte
28, tel. 443551
Ljurkstrjitte
61, tel. 445177
Dwarsreed
1, tel. 06-21854886
www.elzinga-schildersbedrijf.nl
• Bakkerij:
Heslinga’s Smulpaleis
• Dantuma, Slagerij
www.kago-atm.nl
Skriesstrjitte 1, tel. 442233
Noarder Stasjonsstrjitte 41, tel. 441672
• De Hossebos, Café-Restaurant
• Dijk, Optiek
Foarstrjitte 21, tel. 444622
Klysterstrjitte 43, tel. 441705
www.hossebos.nl
www.dijkoptiek.nl
• Jilderda,Bloemenboetiek
• De Dorpsacker, Apotheek
Ljurkstrjitte 53, tel. 443068
Badhúswei 1a, tel. 445050

Bedrijf van de Maand:

De Bruin
Isolatie BV
veelzijdig
in isolatie!

• Stienstra Timmerwerken
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
stienstratimmerwerken@home.nl
• Talsma, Electro World
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
www.electroworldtalsma.nl
• Topfiets
Noarder Stasjonsstrjitte 21
tel. 06-13318736
• Total Tankstation en Carwash
Noarder Stasjonsstrjitte 40
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
Tsjerkestrjitte 58-60, tel. 447500
info@kvenemaassurantien.nl
www.kvenemaassurantien.nl
• De Vesteynde,
Therapie- en trainingscentrum
Sportloane 10, tel. 447337
• Koster Installatiebedrijf
www.devesteynde.nl
•
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Ferlinge
Stasjonsstrjitte 70, tel. 473877
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Visser,
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57, tel. 441872
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Stasjonsstrjitte
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Boppewei 2, tel. 442957
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Ljurkstrjitte
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445407,
•
Ljurkstrjitte
72, tel. 447128
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www.bouwmaterialendewalden.nl
FerlingeBouwmarkt
Stasjonsstrjitte 1, tel. 441815
• Multimate
•Tolwei
Xu
Sheng,
• Riemersma,
Slagerij
22, tel. 444747
Tsjerkestrjitte
2,Touringcarcentrale
tel. 441276
Chinees
Restaurant
• NOF
B.V., Indisch
Taxi- &
• Rijwielservice
De Westereen
Noarder
Stasjonsstrjitte
13
•
Foarwei
235,
Kollumerzwaag
Gruttostraat
3a, e.toering@knid.nl
tel.444000,
441824www.taxinof.nl
tel.
• Dutch,
Rinse’s
Resto
Visen
& Snacks
v.d.
Zwaag
Tegelbedrijf
en
• •Old
HorecaZalencentrum
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
Kitwerken
•
Noarder
Stasjonsstrjitte
52, tel. 442638
• Sake Store
Brongersmastrjitte
5, tel. 06-25591740
www.old-dutch.com
Foarstrjitte
37, tel.en
442900
www.vdzwaag-tegelbedrijf.nl
• Poiesz
Supermarkt
Slijterij
•
Kapsalon
S’he
Foarstrjitte 49, tel. 443939
Skoallestrjitte
1, tel. 447216
•
• Present
Promotion
•
Schoonheidssalon
Le Cygne
Tsjerkestrjitte 16, tel. 06-29037447
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
• PrimeraJousma
www.schoonheidssalon-lecygne.nl
Ljurkstrjitte 51, tel. 446207
• Stienstra Timmerwerken
•
• Rabobank
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
Ferlinge Stasjonsstrjitte1, tel. 441815
stienstratimmerwerken@home.nl
• Riemersma,
Slagerij
• Talsma Electro
World
Tsjerkestrjitte
2, tel.
441276
Tsjerkestrjitte
1, tel.
444013
• Rinse’s
Resto Vis & Snacks
www.electroworldtalsma.nl
•
Ljurkstrjitte
45, tel. 444659
• Total Tankstation
en Carwash
• SakeNoarder
Store Stasjonsstrjitte 40, tel. 445634
Foarstrjitte 37, tel. 442900
• Kapsalon S’he
•
Skoallestrjitte 1, tel. 447216
• Schoonheidssalon Le Cygne
Noarder Stasjonsstrjitte 65, tel. 449888
www.schoonheidssalon-lecygne.nl

Kijk voor
meer info op

Foto: Fotografie Jaap de Boer

Foto: Fotografie Jaap de Boer
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Westereenderkeaplju.nl

Middenstandsvereniging De Westereen
De Westereender
KeapljuKeaplju
De
Westereender

• TreastTimmerwerken
Stienstra
Skoallestrjitte 16, tel. 085-8884659
Dwarsreed 6, tel. 06-22050862
info@treast.nl
stienstratimmerwerken@home.nl
• Tuin! Zwaagwesteinde/Leeuwarden
Talsma, Electro World
Boppewei 17, tel. 0511-443180
Tsjerkestrjitte 1, tel. 444013
Mr. P.J. Troelstraweg 165a, 8919 AB
www.electroworldtalsma.nl
Leeuwarden 058-2662385
Topfiets
• K. Venema Assurantiën / RegioBank
Noarder
Stasjonsstrjitte
Skoallestrjitte
30, tel. 21
447500
tel. 06-13318736
info@kvenemaassurantien.nl
Total
Tankstation en Carwash
www.kvenemaassurantien.nl
Noarder
Stasjonsstrjitte
40
• De Vesteynde,
Therapieen
K. Venema
Assurantiën / RegioBank
trainingscentrum
Tsjerkestrjitte
447500
Sportloane58-60,
10, tel. tel.
447337
info@kvenemaassurantien.nl
www.devesteynde.nl
www.kvenemaassurantien.nl
• Visser, Woninginrichting
De Vesteynde,
Ferlinge Stasjonsstrjitte 46, tel. 442121
• De Vries
Numan Accountants
TherapieenEverts
trainingscentrum
Adviesgroep
Sportloane
10, tel. 447337
A. v/d Meulenstrjitte 12-14, tel. 443840
www.devesteynde.nl
www.DVEN.nl
Visser,
Woninginrichting
• Installatiebedrijf
H.46
Wagenaar
Ferlinge
Stasjonsstrjitte
De Strieblom 3, tel. 445823/06-13282490
tel. 442121
info@hwagenaar.nl
De Vries
Everts Numan
• Wijma Schoorsteen
en Haarden
Accountants
Adviesgroep
Suder
Stasjonsstrjitte
19, tel. 542149
A. v/d
Meulenstrjitte
12-14
info@wijmatwijzel.nl
tel. 443840
www.DVEN.nl
• Xu Sheng, Chinees
Indisch Restaurant
Installatiebedrijf
H. Wagenaar
Noarder
Stasjonsstrjitte
13, tel. 441824
De Strieblom 3
• v.d. Zwaag Tegelbedrijf en Kitwerken
tel. 445823/06-13282490
Brongersmastrjitte 5, tel. 06-25591740
info@hwagenaar.nl
www.vdzwaag-tegelbedrijf.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
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VIOD “spekkoper” met nieuw trainersduo
Tekst: Johannes van Kammen | Foto’s: Marcel van Kammen

DE WESTEREN – Komend seizoen maakt Andries Spek, na drie mooie jaren
bij vv VCR in Rinsumageast, de overstap als hoofdtrainer naar vv VIOD in
Driezum. Niet alleen Andries gaat naar VIOD, hij verricht zijn werkzaamheden met zijn vader Leen Spek, als assistent-trainer in een niet al te
ver verleden zeer succesvol bij VIOD als hoofdverantwoordelijke voor de
prestaties op het veld. “Oude liefde roest niet”, want zowel Andries als
Leen zijn dus betrokken geweest bij de Driezumers.

Zoon en vader gezamenlijk bij een club
op de trainersbank, een unieke combinatie. ‘We delen de passie voor voetbal
en zitten op dezelfde lijn. We vullen elkaar heel goed aan, maar Andries is de
hoofdcoach,’ verklaart Leen Spek.
Andries Spek volgt bij VIOD Anton
van Zwol op, die naar zijn oude liefde
SC Veenwouden vertrekt. Leen Spek is
in de loop der jaren gepokt en gemazzeld in het noordoostelijke Friese amateurvoetbal. Een trainer met een mooie
staat van dienst, met op de erelijst onder
andere Zwaagwesteinde en VIOD, waar
hij een zeer succesvolle periode kende.
‘Tijdens mijn periode bij Zwaagwesteinde als trainer, kwam Leen terug naar
de vereniging waar hij ooit begon. Zijn
voetbalcapaciteiten stonden op dat moment buiten kijf. Dat ik hem opstelde
was daardoor nooit een punt van discussie. Het was voor mij een verrijking. Ik

had nu een verlengstuk in het veld, iemand die dezelfde visie heeft. Als trainer
kun je voor een wedstrijd van betekenis
zijn en in de rust ook nog wel eens, maar
tijdens de wedstrijd heb je geen invloed.
Dan is het prachtig dat er iemand met
natuurlijk overwicht in het team speelt,
die je visie deelt en in het veld correcties
kan aanbrengen in het spel,’ aldus Leen.
‘Na mijn actieve voetbalcarrière wou ik
ook wel verder als trainer. Omdat mijn
vader niet meer hoofdtrainer wilde zijn,
maar nog wel zo fanatiek was om het
voetbal te blijven steunen, is deze combinatie ontstaan. Omdat ik nog niet
over de papieren voor oefenmeester drie
beschikte, zijn we naar Broekster Boys
A1 vertrokken.
Mijn vader beschikte over de papieren,
ik was zijn assistent en heb het diploma
gehaald. Ik ben Broekster Boys dank-

baar dat het zo kon,’ aldus Andries, die
vanaf de Broekster Wâlden naar buur
VCR vertrok, samen met zijn vader. ‘We
hebben hier mooie jaren gehad. Drie
jaar is een mooie periode. Je moet echter
op tijd aangeven dat je vertrekt. Dat zijn
gewoon normale waarden waar ik aan
hecht. Op mijn niveau heb je daarnaast
niet al te veel keuze. We hadden gezamenlijk een lijstje gemaakt, ieder voor
zich en daar stond hoog VIOD op, toen
we hoorden dat Van Zwol weg ging.
Gelukkig had VIOD ons ook op de lijst,
dus wacht een nieuwe prachtige uitdaging. Ik weet uit ervaring dat de mentaliteit mij daar aanspreekt,’ aldus Andries.
‘We zitten op één lijn. Ik vind het handig dat ik over een assistent beschik die
dezelfde visie over voetbal heeft. Je kunt
dan snel en gemakkelijk even overleggen over het te volgen concept,’ aldus
Andries. ‘Ik weet uit ervaring dat de rol
van een trainer wel eens overschat wordt,

vooral op dit niveau. Je moet het doen
met het materiaal wat je op dat moment hebt. Werk je in de vierde klasse
en je beschikt over 2 of 3 spelers die een
klasse hoger aankunnen en een scorende
spits, dan heb je, als ze tenminste blessurevrij blijven een elftal dat bovenin
mee kan draaien, dat heeft de jarenlange
ervaring mij geleerd,’ verklaart Spek sr.

zelfde over de manier van spelen, daarover bestaat geen twijfel, maar in details
zijn er verschillen. Juist in die details
kunnen er zaken zijn die meespelen in
het wel of niet goed functioneren. Nogmaals ik ben duidelijk van mening, dat
het voor mij en de vereniging een aanwinst is dat we met zijn beiden langs de
lijn staan en de trainingen verzorgen.’

Andries: ‘Er blijft natuurlijk geen twijfel
over bestaan, dat ik de eindverantwoordelijke ben. Ook op de training ben en
blijf ik de baas. Ik draai niet voor mijn
verantwoordelijkheid weg, maar ik zie
het geheel toch als een teamprestatie. Je
moet er met zijn allen staan. Ik moet als
trainer de spelers motiveren om er volledig voor te gaan. Een hecht collectief is
heel belangrijk en daarbij kunnen zowel
de spelers als mijn vader waardevol zijn.
Ik weet zeker dat mijn vader voorkomt
dat er bij mij een soort van tunnelvisie
ontstaat. We denken in hoofdlijnen het-

Leen Spek: ‘Ik zou geen hoofdtrainer
meer willen en kunnen zijn. Langzaam
maar zeker voel ik dat de jaren gaan tellen, maar op deze manier betrokken blijven bij Koning Voetbal is schitterend. Ik
voel geen druk, voel mij ook niet als aanvulling, maar ervaar dat ik mijn steentje
bij kan dragen. Voetbal is een belangrijk
deel van mijn leven, ik vind het prachtig
dat ik deze passie nu van dichtbij met
mijn zoon kan delen. We kunnen soms
even discussiëren, maar dat is uitstekend, dat houdt ons scherp. Och, wat
wil ik als voetbaldier en vader nog meer?

Duivelse dilemma’s, een familie in oorlogstijd
passief mogelijk lid te zijn van een
groep, die hij niet meer ondersteunt.
Het gevolg is hoon en haat.

Door: Johannes van Kammen

Er wordt in Nederland steeds minder gelezen. Bijzonder jammer, want
het boek van Louwrens Hacquebord is in meerdere opzichten de moeite
van het lezen meer dan waard. Niet alleen omdat het boek speelt in onze
contreien en soms mensen met naam genoemd worden, waardoor de
herkenbaarheid groot is, maar vooral ook omdat de auteur erin slaagt om
een prima “grijze” voorstelling te geven van minder goed en minder fout
in de Tweede Wereldoorlog. De periode waarin de gebeurtenissen zich
afspelen en waarin de beide mannen die de hoofdlijn bepalen, dezelfde
naam dragen en uit dezelfde stad Dokkum afkomstig zijn. De paralellen
in hun leven worden belicht, maar ook de grote tegenstelling. Juist daaruit spreekt de invloed van de achterban.

Het zoveelste boek over de Tweede
Wereldoorlog. Een familie in oorlogstijd. Een man die in het verleden
duikt van zijn familie. Soms komt dan
de vraag in je op: moet dat nu? Na,
het lezen van het zeer onderhoudende
boek “Duivelse dilemma’s, een familie
in oorlogstijd”, is mijn twijfel volledig
overgegaan in een volmondig “Ja”, dit
is een toevoeging. Louwrens Hacquebord is er, ondanks dat het grotendeels
een privé zoektocht is, in geslaagd een
zeer leesbaar boek neer te zetten. Niet
alleen voor de families, maar ook voor
buitenstanders. Bijzonder knap dat je,
ondanks de heldenrol die je familie in
de oorlog heeft gespeeld, kunt relativeren en dat ook weet over te brengen
op papier.

Twee jonge knapen uit Dokkum met
precies dezelfde niet vaak voorkomende namen, worden gevolgd op
hun reis door de moeilijke oorlogsjaren. Een geschiedenis die uiteraard
al voor de oorlog begint. Twee levens
waarin de achterban, het gezin waarin
ze zijn opgegroeid een belangrijke rol
speelt in hun latere keuzes. Hoewel
het soms niet eens bewuste keuzes
zijn. Sommige situaties daar kies je
niet voor, daar kom je in terecht, zoals
vooral blijkt uit het verhaal van de vader van de auteur. Een jonge, vaak wat
onbezonnen Dokkumer knaap, die in
Zwaagwesteinde tijdens de oorlogsjaren ondergedoken zit en langzaam
maar zeker steeds meer betrokken
raakt bij het verzet. In Zwaagwesteinde vindt hij ook de vrouw van zijn

Duivelse dilemma’s zijn er in een
oorlog altijd. Louwrens Hacquebord
maakt ze niet mooier dan ze zijn.
Oordeelt en veroordeelt niet, maar
geeft een mooi inkijkje van hoe een
oorlog een leven kan beïnvloeden.
Niet alleen op dat moment, maar ook
voor jaren later en zelfs voor de eventuele kinderen. Duivelse dilemma’s
leest daarbij prettig en vooral ook begrijpelijk. Een aanrader in mijn visie.

dromen, die zijdelings ook betrokken
raakt bij het werk van de ondergrondse. Aan de andere kant zijn naamgenoot, die reeds voor de oorlog de kant
van de NSB kiest. Als de Duitsers ons
land bezetten en hij de consequenties
daarvan overziet, volgt er een innerlijke worsteling in zijn leven. Hij probeert zijn NSB-lidmaatschap op te
zeggen. Maar hij zit reeds in de val,
een val waaruit geen ontkomen mogelijk lijkt. De enige manier is om zo

Informatiemiddag
opleidingscentrum
CorCaroli.Life
Zondag 27 mei organiseert opleidingscentrum CorCaroli.Life in
Twijzelerheide een informatiemiddag. Hier kun je ontdekken of hun
persoonlijke ontwikkelingstrainingen, opleidingen en de algehele
manier van werken iets is wat jij
zoekt. Bezoekers maken kans op
een gratis cursus. Meld je aan, dan
is er een coach voor je beschikbaar;
bel 0511 449 107.

Monkeys dilemma’
nije roman fan Eize
de Boer
Eize de Boer (1951) út Noardburgum hat nei njoggenentweintich jier
syn twadde roman skreaun. Yn 1989
debutearre er as romanskriuwer mei
‘Op ‘e flecht’. Krektlyn is syn nije
boek ‘Monkeys dilemma’ ferskynd.
It is it ferhaal oer de 33-jierrige
‘Monkey’, dy’t yn ‘e krisisjierren tachtich syn fêste baan kwytrekke is. It is
in drege perioade yn syn libben en syn
aard hat er ek al net mei. Hy sjocht
net heech by himsels op en wurdt oanhâldend pleage troch twifels. Gauris
stiet er yn twastriid en dat liedt ta
frustraasjes en swierrichheden. Foar
syn frou Tanja en de beide bern is dat
ek perfoarst net maklik.
Dochs is ‘Monkey’ wol in trochsetter
dy’t echt wat kin en graach wat moais
fan it libben meitsje wol. Miskien kin
dy ynstelling syn rêding wurde?
‘Monkeys dilemma’
ISBN 9789463650472
In útjefte fan Utjouwerij Elikser
www.elikser.nl
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Schoonheids/
pedicuresalon

De Welle 4
Twijzelerheide
Tel. 0511-449773

Femmy

www.schoonheidssalonfemmy.nl

Van Tuijl Verhuur

Springkussens

Opblaasfiguren

Partyverhuur

Mobiele badkamers

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

Basis gezichtsbehandeling

€ 37.50

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

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

Heropening Aula
Na een grondige renovatie van de aula
is deze voor u te bezichtigen op
15 mei a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur.
U bent van harte welkom.

• Personeel met plaatselijke bekendheid
Het bestuur ”Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde”
• Geen winstoogmerk
(locatie aula: A. van der Meulenstrjitte t/o begraafplaats)
• Eigen aula met vrij sleutelsysteem
• Opgegeven kinderen tot 18 jaar gratis
• Toetreding lidmaatschap ongeacht
leeftijd (vraag naar de voorwaarden)

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.

F RV

Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar

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

Sj. de Beer

06-14881806

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

H. de Hoop

06-37010132

Autoservice Jan Hoekstra

Vernieuwde website:

www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

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

Gastouderbureau de Wâlden

Dokkumerlaan 6, 9113 AN Wouterswoude
Tel. 06 - 11115295

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

Altijd meer dan
30 occasions op
voorraad

www.kindvandaag.nl

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

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

info@bestratingsbedrijfvisser.nl | www.bestratingsbedrijfvisser.nl
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Natuurlijke bron
Soms moet je gewoon weer eens even met de neus op de feiten worden
gedrukt. Op onze facebookpagina Natuur in De Westereen had een van
onze leden een foto van een algemeen voorkomende plant geplaatst.
Heel even schoot door mij heen: hoort die hier ook thuis? Jazeker hoort
deze plant hier thuis, hij is vrijwel in iedere tuin te vinden.

kruid’ betekent en een samenstelling
uit *gont ‘zweer, etter’ en *rave ‘rank’
is.” De plant is dus waarschijnlijk in
de geneeskunde gebruikt.

De een vindt het onkruid, de ander
een bloem. Het was “gewoon” hondsdraf, maar als je de moeite neemt om
even beter te kijken, dan mag dat “gewoon” er voor mij weggehaald worden.
Dan word je natuurlijk ook nieuwsgierig naar de naam en Wikipedia
zegt hierover: “Hondsdraf is een kruipende, geurende plant die behoort tot
de lipbloemenfamilie. De naam is een
volks etymologische vervorming van
Middelnederlands goutdraue (lees:
gontdrāve), wat ‘zweerrank, wond-

‘Eindelijk is het mij gelukt om een foto
te maken van deze bijzondere merel.
Deze merel lijdt aan de pigmentafwijking genaamd leucisme. Het is geen
ziekte, maar een afwijking bij dieren
en mensen, die leidt tot een verminderde pigmentatie. Leucisme lijkt op
albinisme en wordt daar soms mee
verward. Leucisme resulteert in een
vermindering van alle types huidpigment, niet slechts van melanine. Het
woord komt van het Griekse leukós
dat “wit” betekent,’ aldus Alie Bosma
uit De Westereen, die de prachtige
foto op deze pagina heeft gemaakt
in de Westereen. Leucisme bij vogels
komt wel vaker voor. Op dezelfde dag

Leucistische merel in De Westereen (foto: Alie Bosma).

Presintaasje “De Ljip” – monografy
oer ‘de heraut fan de maityd’
Freed 23 maart is it boek ‘De Ljip’ presintearre. It is in monografy 
oer dizze “heraut fan de maityd”, skreaun troch biolooch en publisist 
Sake P. Roodbergen.

De Ljip is noch altiten in ikoansoart
foar ús hiele lân. Yn it foarjier spektakulêr fanwege syn opfallende natuerlike gedrach en fanwege de aaien,
wêroer elk jier wol wat te dwaan is.
Yn hjerst en mylde winter net te missen fanwege de kolossale groepen ynlânske mar benammen ek bûtenlânske
ljippen. De Ljip hat ek in wichtige rol
spile hat yn ús nasjonale histoarje fan
natoerbeskerming. In protte minsken
fan it earste oere waarden natoerbeskermer omdat se oanstutsen waarden
troch harren moeting mei de Ljip
en de Skries. Gjin inkelde oare fûgel
hat sa’n sintrale rol spile yn in model
fan greidefûgelbeskerming. In unike
dûbelrol yn in unyk systeem. Oan de
iene kant yn de rol fan slachtoffer, fan
eksploitearre soart, fan wa’t de aaien
socht en fandele waarden, mar oan de
oare kant as de ûntfanger fan de beskerming. De Ljip, of presizer noch: it
ljipaai, wie de spil yn dat gehiel.
Auteur Sake P. Roodbergen (1945)
wie learaar Ingelsk en Biology. Ingelsk op basis fan in MÛ-akte, Biology fanwege syn bân mei de Fryske
natoer, dy’t al yn syn jongesjierren yn
en om Grou ûntstie. Prominint yn dy

natoer wie de Ljip. It sykjen en finen
fan de aaien fan dizze greidefûgel soe
syn hiele libben lang in bepalend elemint foarmje. Om’t de skriuwer sterk
belutsen wie by sawol de belibbing yn
it fjild as by de organisaasje en útfiering fan de beskerming koe in ryk en
boeiend boek ûntstean.
Boekynfo: Skriuwer: Sake P. Roodbergen. Paperback mei kleurkatern.
216 siden, priis: € 19,95

Leucistische scholekster (foto: Marcel van Kammen)

dat Alie deze foto maakte, kwam er
ook een melding van een merel met
leucisme uit Veenklooster. Het is echter niet een specifiek iets voor alleen
merels. In De Westereen was tot voor
twee jaar geleden ook een ekster en
een huismus met dezelfde verschijnselen en in de Sweacher Mieden de
reeds bekende scholekster. Ringonderzoekers willen hem graag ringen,
maar deze sluwe oude scholekster laat
zich niet vangen.
Dieren met deze afwijking hebben
een witte vacht, huid, veren of schubben. De afwijking kan ook alleen voor
delen van het lichaam zijn. De verschillen met albinisme zijn, dat leucistische dieren hun normale kleur ogen
hebben (albinistische dieren hebben
rode ogen) en dat leucistische dieren
geen verhoogde gevoeligheid hebben
voor zonlicht. Ook zijn leucistische
dieren vaak erg agressief tegenover

de niet-leucistische dieren waardoor
deze, in tegenstelling tot albinodieren, wel goed kunnen overleven in het
wild, zolang de lichte kleur het leven
niet moeilijker maakt (zoals jagen
voor voedsel). Een bekend huisdier
dat vaak leucisme kan krijgen is de
goudvis. Op hogere leeftijd veranderen dan vrijwel alle schubben in de
witte kleur.
Het voorjaar is inmiddels volop aan
de gang. “In mei leggen alle vogels
een ei” is een oud spreekwoord. Dus is
er volop actie en beweging. Als ik op
de fiets stap hoor ik de grutto, maar
mis ik toch de kievit en deels ook de
scholekster. Het gaat in mijn ogen
slecht met deze soorten, maar daar wil
ik het nu niet verder over hebben. Ik
heb de pinksterbloemen zien bloeien,
dan is het ook weer de tijd voor het
prachtige oranjetipje. Een vlindertje
om echt van te genieten. Het vlinderseizoen is weer los. Het is lente,

gewoon voorjaar, de natuur ontplooit
zich in al haar schoonheid. Hier heb
ik maanden op gewacht, dus geen tijd
voor pessimisme, hoewel ik daarvoor
mijn ogen ook niet mag sluiten.
Facebook Natuur in De Westereen

Mijn intentie is om alles op het gebied van natuur in De Westereen
vast te leggen. Wat heeft een dorp
als De Westereen op het gebied van
onder andere vogels, wilde bloemen,
vlinders, libellen en zoogdieren? Wat
broedt hier, zijn er geringde vogels?
Ook zoek ik nog oude gegevens. Alle
meldingen zijn voor mij van belang.
Wanneer komen de vogels en vlinders?
Reacties en meldingen: Johannes van
Kammen, Tsjerkestrjitte 38, 9271 AN
De Westereen. 06-42952908 - 0511447474. E-mail: jefanka@planet.nl.
Facebook: Natuur in De Westereen.

De bijen centraal in De Kruidhof
BUITENPOST - In 2018 staat De Kruidhof hortus van Fryslân, in Buitenpost
bol van de bijenactviteiten. Bijen dreigen uit te sterven en met name de
solitaire bijen hebben het moeilijk.

met bijen en is er werk te zien van
fotografe Emma Powell (Verenigde Staten) wat een selectie is uit de
foto-expositie van Guardians welke
eerder in het Natuurmuseum Fryslân
te bezichtigen was. 14 en 15 juli is
er een insectenfestival waar naast de
bij, meer insecten in het middelpunt
staan, want biodiversiteit gaat verder
dan de bij.

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018
is De Kruidhof de letterlijke ‘landingsplek’ van het project Silence
of the Bees. Silence of the Bees wil
de stilte doorbreken door met beeld,
taal, muziek, kunst, cultuur, eten en
lezingen het publiek een beleving
rondom de bijen en dan met name
de wilde bij te bieden.
Wat kunnen we zelf doen om de
bij te behouden in onze eigen tuin
of directe omgeving? Er zijn veel
activiteiten in dit bij-zondere jaar.
Zo exposeert De Kruidhof een van
de kunstwerken van Tomás Libertíny die zijn kunst maakt samen

De publiekstrekker in de tuin in 2018
wordt het Oratorio. Een sculptuur
waarin bezoekers worden ondergedompeld in muziek die door bijen
wordt gegenereerd. In de botanische
tuinen van Oldenburg en Emden
komt ook zo’n Oratorio. Deze drie
Oratorio’s worden via een webapplicatie aan elkaar verbonden waardoor mensen met een touchscreen,
microfoon en camera met bezoekers
in de andere tuinen kunnen communiceren. Samen met het lectoraat
Bijengezondheid van Hogeschool
Van Hall Larenstein, het Nederlands
Centrum Bijenonderzoek, de botanische tuinen van Oldenburg en Emden en IMME Bourtanger Moor zal
het deelproject B-Rhapsody worden
uitgevoerd.
Hierbij worden speciale ‘slimme’

hommelkasten op scholen in de
Eems-Dollard regio geplaatst, waarbij schoolkinderen en jongeren zelf
onderzoek doen naar onder meer de
optimale habitat voor bijen. Naast
onderzoeksgegevens worden ook bijengeluiden verzameld.
Met de betrokken scholieren en twee
muziekopleidingen wordt met deze
geluiden een Bumblebee Rapsodie gecomponeerd die op 21 juni 2018 in de
drie tuinen simultaan wordt uitgevoerd.
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ISSER

oninginrichting
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 ouderdom. Ook al heeft u meerder malen per dag verpleging nodig, u kunt rekenen op de medewerkers van
Interzorg Thuiszorg. Samen met de wijkverpleegkundige wordt de gevraagde zorg zo goed mogelijk afgestemd 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.

•
•
•
•

Woonzorg
Thuiszorg
Maatschappelijke Zorg
Maaltijdservice aan Huis

Foswerterstrjitte 71
9172 PS Ferwert
088 - 518 0200

www.interzorggroep.nl

info@interzorggroep.nl

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

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

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

www.vissergordijnen.nl
Dag en nacht

voordelig
tanken

Met de Postma Tankpas heeft u een streepje voor!

www.tankpostma.nl

De notaris voor ondernemend Friesland!

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

Bakkerij
Schotanus

BAKKERIJ

SCH O T A NU S

TWIJZELERHEIDE

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

KINDERFEESTJE
KINDERTAARTEN
BRUIDSTAARTEN
WORKSHOPS
ROGGEBREA
POST NL

LUXE BROOD-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ

Vrijdag en zaterdag
“Moederdag” slagroomtaart
€ 11,95
voor ca. 10 personen
Aardbeivlaai ( 6 personen)
€ 6,45
4 gesorteerde mini luxe broodjes € 3,15
6 gesorteerde bolletjes
€ 1,95

Elke maandag
4 broden
(wit, bruin of volkoren)

€ 6,95

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

WWW.BAKKERIJSCHOTANUS.NL

DE ZILVEREN MAAN
SPORT, SPEL
EN RECREATIE

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

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

Kaatsen
Voor informatie/ vrijblijvende offerte tel.: 0511 - 44 29 57
e-mail: zilverenmaan@hetnet.nl • mob.: 06 - 134 301 77
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Avond4daagse De Westereen 50 jaar
Tekst: Tjipke Postma

In 1968 werd er in De Westereen, toen nog Zwaagwesteinde, besloten om
een avondwandelvierdaagse te organiseren. Het initiatief kwam vooral
uit de hoek van de scholen. En niet te vergeten gevestigde namen binnen
het dorp. Er van uitgaande tenminste dat de namens van de organisatoren van het eerste uur hier representatief voor zijn. Een kleine bloemlezing van de namen van het eerste uur (bron Piet van der Valk).  Uit de onderwijshoek: Meester Looyenga, meester Van der Valk en juf Bosma. Later
waren ook de onderwijzers Van der Weg en Raap bijzonder actief in de
organisatie. Bij het rijtje gevestigde namen komen we architect Smit en
aannemer Van der Woude tegen. Ook de wandelwereld ontbrak niet: de
heren Knip en De Vries kwamen waarschijnlijk uit die hoek. Al is het niet
helemaal duidelijk waar de naam van De Vries geplaatst moet worden.

Na een aantal jaren kwamen daar als
ondersteuning een aantal dames bij, die
nu nog steeds deel uit maken van de
organisatie, te weten Teatske van der
Werf en Anneke Medenblik. Door de
jaren heen maakten nog een groot aantal personen deel uit van de organisatie;
alle namen hier noemen gaat wat te ver.
Het risico dat er eentje wordt vergeten
is daarbij niet uit te sluiten. Tegenwoordig is de organisatie in handen van een
aantal vrijwilligers, waar de scholen niet
meer bij betrokken zijn. Al is de medewerking, beter gezegd samenwerking
met de beide scholen wel zeer intensief.
Zonder scholen geen vierdaagse. De
organisatoren van het eerste uur waren
een aantal vrijwilligers die éénmaal per
jaar actief werden om het evenement
op poten te zetten. Een situatie die jarenlang heeft bestaan. Vrijheid/blijheid
was het motto. Tegenwoordig gaan dit
echter anders. Wettelijke regelingen
dwongen de organisatie om het evenement vanuit een vereniging of stichting
te gaan organiseren. De Westereen koos
voor de vereniging: de unieke situatie
is nu dat er officiële vereniging bestaat:
Wandelsportvereniging Avond4Daagse
De Westereen, bestaande uit drie leden: voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder maken nog een aantal
vrijwilligers deel uit van de organisatie.
Contributie wordt er niet geheven. De
inkomsten bestaan uit het inschrijfgeld
van de deelnemers. Dat is geen vetpot,
de kosten voor deelname worden zo laag
mogelijk gehouden om de deelname
van zoveel mogelijk, vooral kinderen,
mogelijk te maken. Verder zijn er een
aantal sponsoren die ervoor zorgen dat

de deelnemers onderweg een traktatie
ontvangen.
Startplaatsen door de jaren heen

In 1968 werd gestart vanuit het lokaal
van de Hervormde Kerk aan de Torenstraat, tegenwoordig Toerstrjitte. Jarenlang werd hier gebruik van gemaakt. Tot
er bij de N.H. Kerk een aula werd bijgebouwd. Toen kwam het voor dat twee
activiteiten met elkaar gingen botsen.
De aanwezigheid van de wandelaars,
vooral kinderen zorgde voor veel plezierig lawaai, wat in de omgeving van een
aula, waar stilte gepast is, niet meer samen ging. De organisatie koos toen voor
de voetbalkantine; een leuke locatie. Een
samenwerking die echter slechts twee
jaar duurde. Wat was het probleem. Op
het moment dat de AVD werd georganiseerd was het voetbalseizoen al vaak
gesloten. Daardoor kon kantine dan ook
maar minimale faciliteiten bieden. Er
werd dan ook noodgedwongen afscheid
genomen van dit gebouw. Opnieuw
moest de organisatie op zoek naar een
andere startplaats. De keuze viel op de
serre van verzorgingshuis Brugchelencamp. Een gouden greep blijkt nu. Een
prima plekje, wat veel plezier geeft aan
de bewoners. Het is echt een uitje, waar
veel bewoners van genieten.
De intocht

Op de laatste avond, de donderdag worden de deelnemers feestelijk ingehaald
door muziek. Verschillende drumbands
en majorettes passeerden door de jaren
heen de revue. Jarenlang was het een
traditie dat de drumband en majorettes
van Harmonia acte de préséance gaven.

Tot hier een kink in de kabel kwam.
De drumband hield op te bestaan.
Dus een probleem voor de AVD. Een
intocht zonder muziek was eigenlijk
ondenkbaar. Eenmaal werd er gebruik
gemaakt van een draaiorgel bij de finish; geen goede oplossing. Daarom op
zoek naar alternatieven in omliggende
plaatsen. Dus speelden de Marko’s uit
Burgum enkele keren en was ook Domuko Dokkum een paar jaar aanwezig.
Tot ook deze band op hield te bestaan.
Opnieuw zat de organisatie met de handen in het haar. Bij toeval kwam men
in contact met showband TAKOSTU
uit Stiens. Een landelijk top band, die
voor de organisatie onbetaalbaar bleek.
Echter beschikt deze band ook over een
jeugdafdeling, die bereid was om mee
te werken. Wat een gouden greep bleek
te zijn. De band maakte erg veel indruk
met een enthousiast optreden. Meteen
een reden om deze band ook voor de jubileumeditie te contracteren. Op 17 mei
kunnen we dus opnieuw genieten van
jeugdband TAKOSTU.
50 jaar: maar slechts 49 tochten

U leest het goed; tijdens het vijftig jarig
bestaan werden er 50 min 1 tochten gelopen. De reden is het jaar 2001. Toen
werd Nederland, en met name Noordoost Friesland getroffen door de MKZcrisis. Op twee bedrijven in Anjum en
Ee werd deze ziekte geconstateerd. Dit
had grote gevolgen voor de omgeving.
Een groot gebied rondom deze bedrijven werd hermetisch afgesloten. Door
een gedeelte van dit gebied waren de
routes van de Vierdaagse uitgezet. Dat
kon dus niet meer doorgaan. De enige
keer dat een volledige vierdaagse werd
afgeblazen. Ook kwam het sporadisch
voor dan er moest worden besloten om
een avond te schrappen. Een aantal malen gooide extreem slecht weer roet in
het eten en moest de organisatie kiezen
voor de veiligheid van de deelnemers.
Zwaar onweer en wandelen in open
ruimte passen nu eenmaal niet bij elkaar.
Editie 2018

De komende vierdaagse belooft een
bijzondere te worden. Allereerst zal de
finish bij het winkelcentrum zijn. Ver-

der zullen er onder de deelnemers een
groot aantal prijzen worden uitgedeeld
naar aanleiding van de grote verloting
die wordt gekoppeld aan het deelnemen
aan de 4Daagse. Elke deelnemer krijgt
een polsbandje uitgereikt met een nummer, wat tevens het lotnummer is. De
hoofdprijs is echt de moeite waard; een
rondvlucht, aangeboden door vliegclub
Fryslân vanuit Drachten. Vanaf vliegveld Drachten wordt er een rondvlucht
gemaakt over de woonomgeving van de
winnaar. Duur van de vlucht minstens
een half uur. Verder zijn er nog veel
meer mooie prijzen te winnen. Ook zijn
de routes dit jaar enigszins aangepast.
Jarenlang werd de organisatie beperkt
door de aanleg van de Centrale As. Nu
de werkzaamheden nagenoeg klaar zijn,
zijn er ook weer meer mogelijkheden
om de routes aan te passen. Ook de
aanleg van de wieler/skeelerbaan maakt
een andere route mogelijk. Helaas is het
niet meer mogelijk om de wandelaars
door de Mieden te laten lopen. Het is
daar zo druk met autoverkeer, dat het
onverantwoord is om hier te wandelen.
De veiligheid van de wandelaars staat
voorop. Misschien dat er maatregelen
genomen kunnen worden om dit autoverkeer drastisch terug te brengen. Zou
erg mooi zijn, en gewenst. Wellicht volgend jaar weer???
Sponsoren

Iedere organisatie heeft er mee te maken; sponsoren. Zonder een sponsor is
het vaak niet meer mogelijk om iets te
organiseren. Al jarenlang worden de
deelnemers onderweg verrast met een
traktatie, een appel. De beide supermarkten, COOP en POIESZ spelen

hier een grote rol in. Appeltje van de
Poiez, verrassing bij de Coop, zorgt ervoor dat de deelnemers met nog meer
plezier mee gaan doen. Welke 4Daagse
laat de route door een supermarkt lopen? DE WESTEREEN!!!! Jarenlang
liep de route door de COOP. Hoofdingang in, achteringang uit. Onderweg
getrakteerd met een aantal lekkernijen.
Bedrijfsmatig is dit echter niet meer
te realiseren. Daarom gaat de route nu
langs de super, maar de traktatie blijft.
Door het organiseren van de verloting moest de organisatie op zoek naar
sponsoren; die in grote mate werden
gevonden. Een voorlopige opsomming
van die bedrijven: Regiobank, Alphega
apotheek, Tuincentrum TUIN, Talsma
elektronica, Sanjesfertier, Tolhuisbad
Dokkum, COOP super, POIESZ super,
Xu Sjeng chinees restaurant, Vliegclub
Fryslân, Total tankstation, Jilderda bloemen, de bakkers Heslinga en de Jong, de
slagers Riemersma en Dantuma, Sake
Store, Boersma groente/fruit, Just mijn
kapper, Esmé kleding, Rinse Resto, Dijk
opticien, Ter Stal, Primera, Multimate,
Rottiné dierenspeciaalzaak.

Afsluiting

Het einde van de 4Daagse gaat er dit
jaar heel anders uit zien dan tot nu toe.
Intocht op de Elzeloane/Nijverheidswei
blijft hetzelfde. Het eindpunt wordt nu
echter het winkelcentrum bij de COOP.
Daar vinden nog een aantal activiteiten
plaats. Allereerst zal Takostu hier nog
een keer optreden, en zal de uitslag van
de verloting worden bekend gemaakt.
Als knaller zal zanger Jelle Jitze de AVD
afsluiten.
Laatste avond

Wat zou het mooi zijn als de deelnemers de laatste avond gekleed zouden
gaan in de stijl van de beginjaren 60/70.
Het organisatieteam zal hier het goede
voorbeeld geven.

1 2 | de Westereender

www.doumaautoschade.nl

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

www.grondverzetvandenbroek.nl

TAXATIE | SPUITWERK | UITDEUKEN | AUTORUITEN

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

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

Voorjaar bij
it Houtstek!

A.P.K. KEURINGSSTATION

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

Rijksweg 11 - EESTRUM - Tel. 0512-471252

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

Nu uit voorraad leverbaar:

we zijn specialist in het auto
onderhoud & reparatie van de merken BMW en Mini.
• Onderhoud & Reparatie
van alle merken
• APK
• Schadeherstel

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

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

•
•
•
•
•
•

Tuinaanleg
Tuinonderhoud
Bestrating
Renovatie
Snoeiwerk
Particulier en bedrijven

Conradistrjitte 3 • 9271 AJ De Westereen

Telefoon 06 20 62 44 03

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

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

Surhuisterveen

Roden

De Westereen

Voor slechts

€ 16,95

MAAND MENU B:

DVEN Accountants
Adviesgroep bestaat 75 jaar

Babi Pangang + Koe Loe Yu (5 stuks) +
2 stokjes Kip Saté + Foe Yong Hai + Daging Kerrie
of Roedjak + Nasi of Bami (groot)

DVEN Accountants Adviesgroep bestaat 75 jaar. Daarom introduceren

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

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

DVEN
accountants
adviesgroep

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

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

Voor slechts

€ 20,95

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

Verkoop en
reparatie van witgoed

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

GARAGE VRIES
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Programma Pinksterfeest Veenklooster Luinstra
Vele gezinnen, ouderen en jongeren komen tussen 18 en 21 mei 2018
naar Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. Dit jaar staat onder
andere Matthijn Buwalda en Damascus op het programma. Het thema
van het christelijke festival is dit jaar: Hoop doet Leven. Iedereen hoopt
wel eens ergens op.

Op mooi weer tijdens de vakantie of
op een overwinning bij een wedstrijd.
Maar tijdens het Pinksterfeest gaat
het over een andere soort hoop: de
hoop dat ondanks alles wat ons overkomt, ons leven niet uit Gods hand
valt.
Het thema komt bij verschillende

activiteiten naar voren. Met name op
Pinkstermaandag tijdens de openluchtdienst in het bos. Deze dienst
wordt geleid door Aart Langevoort.
Voor de kinderen en tieners is er op
het evenemententerrein een eigen
programma. s ’middags kunnen de
generaties elkaar ontmoeten tijdens
de interactieve beleefroute in het bos

of op de Pinksterplaza, een grote en
veelzijdige markt. Op de zaterdagavond komt Matthijn Buwalda met
een speciale voorstelling. Zijn naam
stond al een paar jaar op het lijstje van
de organisatie. Dit jaar is het gelukt.
Matthijn is bekend als liedjesschrijver,
zanger, en verhalenverteller. Veel van
zijn nummers worden regelmatig in
kerken gezongen.
Themadienst Israël

Het programma van zondag begint
om 14:00 uur met een themadienst
over Israël. De staat Israël bestaat deze

“Tijgertje”

‘s Avonds bij de warme maaltijd, genieten ze van frietjes met appelmoes
en een lekker roomijsje, als toetje. Opa
leest bij het naar bed gaan nog twee
verhaaltjes en de jongens vallen al snel
in slaap. De volgende ochtend, na het
ontbijt, gaat het grote avontuur beginnen. Binkie & Bonkie mogen voor het
eerst alleen met de trein naar Leeuwarden. Opa brengt zijn kleinkinderen naar het station in De Westereen.
Nadat ze ingecheckt hebben, lopen de
jongens opgewonden naar het perron.
De treinen die hier rijden, zien er heel
anders uit dan de bekende treinen van
de Nederlandse Spoorwegen (NS).
Het zijn dieseltreinen, die in Zwitserland zijn gebouwd. Ze vallen op door
hun rood-witte kleur. De treinmaatschappij in Friesland heet “Arriva” en
dat betekent: “Op tijd aankomen”. Precies op tijd komt de trein het station
van De Westereen binnenrijden. Ze
stappen vlug in en gaan bij een raampje
zitten. Opa zwaait de jongens uit. Even
later trekt de trein langzaam op. Binkie
& Bonkie kijken hun ogen uit. Het is
een prachtige trein. Hij is van binnen
lichtgrijs geverfd. De coupé ’s zijn ruim

Damascus

Het feest begint traditioneel met een
avond voor jongeren. Voor hen is er
op vrijdagavond een survivaltocht.
Spreker Jelmer Bijlstra trapt af en na
afloop is er een barbecue en muziek.
Na een dag vol workshops, kinderactiviteiten, en optredens, sluit hiphopgroep Damascus het Pinksterfeest af.
Hoewel hiphop vaak een specifieke
doelgroep aanspreekt, slaat Damascus
bij een breed publiek aan. Van creatieve doordenkers tot aangrijpende
persoonlijke verhalen, van gevatte
oneliners tot luchtige feelgood muziek. De teksten zijn eerlijk, scherp, en
muzikaal verrassend. De drie rappers
en de zangeres wonnen de Zilveren
duif en werden genomineerd voor de
categorieën beste album en beste lied.
Dit jaar brachten zij een nieuw album uit. Damascus brengt de nieuwe
nummers tijdens het Pinksterfeest
ongetwijfeld ten gehore. Bezoek de
website voor meer informatie, tickets
voor Martin Brand en/of Matthijn
Buwalda, en het volledige programma: www.pinksterfeest.com

(Eigen foto).

In de zomervakantie mogen Binkie
& Bonkie een paar dagen logeren bij
Oma en Opa Muis in Kollumerzwaag.
Oma heeft een heerlijke chocoladetaart gebakken, dus dat wordt smullen.
En een lekker glaasje ranja gaat er ook
wel in. De eerste dag blijven Binkie &
Bonkie in en om het huis. Ze kijken
op de televisie naar de spannende dvd’s
van Walt Disney, die opa Muis heeft
gehuurd.

maand 70 jaar. Ton van der Wekken,
predikant uit Dokkum, reist regelmatig naar het land en leidt deze speciale
themadienst. Op zondagavond geeft
Martin Brand, pianist Henk Doest,
en het gelegenheidskoor van Praise
United Fryslân weer een groots Pinksterconcert. Dit concert gaat ieder jaar
de boeken in als een swingende avond.

en hebben grote ramen. De stoelen
zijn blauw en zitten heerlijk. Ze zitten
voorin, dichtbij de cabine van de machinist. De trein deint door het groene
landschap. Hij schommelt nauwelijks
en als er een oneffenheid op de rails is,
zweeft hij even heen en weer. De motor zoemt zachtjes, dat geeft een veilig
gevoel. Er zijn maar weinig passagiers.
Onderweg is er van alles te zien. Ze
passeren grote boerderijen met stallen
en schuren. In de groene weiden staan
zwartbonte koeien en overal lopen
schapen. De lammetjes dartelen vrolijk
achter hun moeders aan en proberen
voortdurend bij hen te drinken.
Zij zien ook zwarte Friese paarden, die
rustig staan te grazen en soms even
opkijken naar het rood-witte treintje.
Een enkel paard gaat van opwinding
galopperen of hinnikt van verwondering. ‘Zullen we even bij de machinist
gaan kijken?’ stelt Bonkie voor. ‘Oké,
dat is wel leuk,’ zegt Binkie. Voor de
cabine van de machinist zit een glazen
deur. Als ze er doorheen proberen te
kijken, zien ze tot hun verbazing geen
machinist zitten. De bestuurdersstoel
is leeg. Binkie & Bonkie kijken elkaar
aan en trekken een bezorgd snoetje.
‘Hoe kan dan nou,’ zegt Binkie
tobberig. ‘Dit gaat helemaal
niet goed,’ roept Bonkie
angstig uit. ‘Er is nergens
een machinist te bekennen!’ Binkie maakt de
cabinedeur voorzichtig
open en zijn broer
volgt hem. De
jongens zien nu,
hoe het is in de

bestuurderscabine van een trein. Alles
komt razendsnel op hen af. In de verte
lijkt het, alsof de rails bij elkaar komen.
De seinpalen, hekken en borden schieten voorbij. En als er in de verte een
trein aankomt lijkt het, alsof er een
botsing gaat ontstaan. Plotseling horen
ze een luide stem: ‘Hoe bevalt het jullie in deze trein van Arriva?’ Binkie &
Bonkie schrikken zich een hoedje.
Wat is er aan de hand? Het is al vreemd
genoeg, dat er geen machinist zit op de
trein, maar nu horen zij warempel ook
nog een spookstem! ‘Niet bang zijn,’
zegt de “onzichtbare stem” op een hele
vriendelijke toon. ‘Ik ben het, de trein
en ik heet Tijgertje. Maak je maar niet
ongerust, want ik rijd al jaren op dit
traject en er is nog nooit een ongeluk
gebeurd.’ Binkie & Bonkie moeten wel
even wennen aan de “pratende” trein,
maar na een tijdje raken ze gewend
aan de wonderlijke situatie. ‘Gaan jullie maar lekker in de bestuurdersstoel
zitten. Dan hebben jullie een nog beter
uitzicht en ondertussen geef ik enige
uitleg,’ stelt Tijgertje voor. De jongens
klimmen in de grote stoel en zinken
weg in de leren zitting. Het uitzicht is
inderdaad fantastisch.

Tijgertje vertelt hen trots, dat
er toiletten zijn in de trein. Er
zijn ook camera’s aan boord.
De constructie van de trein is
heel sterk en daardoor extra
veilig. Binkie & Bonkie kletsen honderduit met Tijgertje.
Opeens vermindert de trein
vaart. ‘Nu moeten even ophouden met
praten,’ zegt Tijgertje. ‘We naderen het
station Feanwâlden.’ De trein remt af en
staat met een schokje stil. Na een tijdje,
als er niemand meer in- of uitstapt en
precies op tijd, vertrekt Tijgertje weer.
Heel even en de trein is weer op volle
snelheid. ‘Ja, zo gaat het elke dag,’ begint Tijgertje het gesprek opnieuw met
Binkie & Bonkie. ‘Maar geen dag is
hetzelfde, want er komen steeds weer
andere passagiers in mijn trein.
Bovendien is het klimaat in Friesland
ook heel wisselend. De ene dag is het
stralend weer en kan ik ver weg kijken,
maar als het regent of bewolkt is, wordt
het zicht natuurlijk minder.’
Binkie & Bonkie drinken hun flesje
vruchtensap op en smullen ondertussen van een heerlijke gevulde koek. Ze
bekijken de instrumenten in de cabine
en vragen Tijgertje om uitleg. ‘Als we
bij het volgende station zijn en weer
vertrekken, mogen jullie heel even de
trein besturen,’ belooft Tijgertje. Niet
veel later mindert de trein vaart
en rolt langzaam het station
Hurdegaryp binnen. Ook
hier wordt maar even gestopt
en verder gaat weer de reis!
Tijgertje komt zijn belofte
na. Binkie & Bonkie mogen de
trein een paar kilometer besturen. Ze

fietsen in
Kollum
Luinstra Fietsen zit vanaf 2002 in
Kollum, waar Eddie Luinstra zijn
fietsenwinkeltje runde. Met groot
succes, want waar hij begon werd
al snel te klein. Op zoek naar een
groter pand en dat vond hij, de
oude winkel van Van der Ploeg aan
de Voorstraat. Zijn jongens droom
werd waar, vaak aan gedacht maar
niet kunnen bedenken dat dit een
keer van hem zou worden. Eddie zit
nu sinds 2005 in dit pand waar hij
elke dag nog ontzettend veel van
geniet. Hij werkt er samen met zijn
dochter Jellie en kleindochter Joukje. En daarbij zijn er nog 3 werknemers die de werkplaats runnen en
waar ze vakkundig de klant kunnen helpen. Eddie is nu vaker op de
winkelvloer, maar kan het niet laten
om toch samen met de jongens te
helpen in de werkplaats. ‘Wij verkopen alle merken, waaronder nu
ook Qwic een mooi eigentijdse
fiets’, aldus Luinstra. De service
halen en brengen vind hij nog het
mooist. Het contact met zijn klanten, laat hem nog lang niet stoppen
met zijn werk. Hij geniet van elke
dag bezig zijn met de fietsen en de
contacten.

CADEAUVOORDEEL.NL

houden om beurten een zwarte, ronde
knop vast, die zij naar zich toe moeten
trekken, als ze harder willen rijden. Met
ernstige kopjes staren ze door de voorruit. ‘Wat is dit spannend!’ schreeuwt
Bonkie uit. Tijgertje geeft de jongens
ondertussen aanwijzingen. Hij moet
ook een paar keer optreden, omdat het
natuurlijk heel verleidelijk is, om harder te gaan rijden. Maar Tijgertje corrigeert dat op een rustige manier. Even
later rijden ze het grote station van
Leeuwarden binnen. Hier komen ook
de grote, geel-blauw geverfde treinen
van de Nederlandse Spoorwegen binnen. Tijgertje is nu heel geconcentreerd
en rijdt voorzichtig naar het perron van
aankomst. Hij glijdt behoedzaam langs
een “Koploper” en een “Koeienkop”.
Op dat moment schommelt en trilt
hij een beetje. Waarschijnlijk door de
spanning, die deze drukte toch met
zich mee brengt. Opgetogen stappen
Binkie & Bonkie uit, nadat ze afscheid
hebben genomen. ‘Tot de volgende
keer!’ roept Tijgertje enthousiast.
Tijgertje is een kanjer,
hij doet zijn naam eer aan!
Willem M.R. Leijten
Uit “Binkie & Bonkie Nieuwe avonturen” (2014)
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Fietsen, fietsonderdelen
en accessoires!!!
Tweedehands brommersen onderdelen!!!
Bjirkewei 99, 9287 LC Twijzelerheide
tel: 0511-441238
www.kempenaar-autos.nl

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

Ondergoed: Beeren-Limosa
* Thermofit ondergoed
* Pullovers, blouses, gilets, rokken, pantalons, jurken, pakjes, vesten
* Herenmode, nachtkleding, ochtendjassen, overhemden, bretels,
stropdassen, petten en riemen, lakens en slopen tegen voordelige prijzen
* Ruime keuze in seniorenmode!
* Tafelkleden en lopers in smyrna en handweef
* Kleinvak: naaigaren, ritsen, sokkenwol

Lakens en dekbedovertrekken in katoen en flanel

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

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

houtbouwdevries.nl

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

Een ondernemer met stalen zenuwen

naast is nog leeg. “Foar as wy noch
ris útwreidzje wolle. In ûndernimmer
moat altyd plannen hâlde”, lacht Johannes.
Van drie vaste medewerkers in 2013
groeide het personeelsbestand van
het bedrijf de afgelopen jaren uit tot
vijf fulltime krachten in de werkplaats. Johannes heeft niet te klagen
over opdrachten. “Wy sitte goed fol”,
knikt hij. De meeste opdrachten komen via aannemers, die op hun beurt
de staalmannen uit De Westereen inschakelen voor het bouwen van loodsen, bedrijfshallen, maar ook stallen
en zelfs woningbouw. Opdrachten die
stuk voor stuk worden gerealiseerd en
gecoördineerd door Johannes.

“Wa’t ek mei ús bellet, krijt
altyd my oan de telefoan”
Steeds grotere klussen

Een metersgrote zwart-witfoto siert de muur van het kantoor van Johannes Postma. Op de foto prijkt het stalen geraamte van het bedrijfspand
van M. Postma Konstruktiebedrijf aan de Roazeloane 68 in De Westereen.
Johannes is de zesde generatie die aan het roer staat van het familiebedrijf. En net als alle voorgaande Postma’s runt hij de zaak met passie,
doorzettingsvermogen maar bovenal met stalen zenuwen. “It is myn lust
en myn libben.”
Tekst: Nynke van der Zee | Foto’s Jaap de Boer

Stuk voor stuk komen de zes mannen
uit de grote werkplaats naar de kantine voor een kop koffie en een plak
koek. Het koffieapparaat is bijna leeg,
waarschuwt één van de heren. ‘Mem’
moet het apparaat binnenkort weer
bijvullen. De gezellige, informele
sfeer tekent het familiebedrijf dat al
meer dan 180 jaar in De Westereen
zit. In 1835 startte de allereerste generatie Postma als smid midden in
het dorp. De werkzaamheden in de
smederij gingen met hun tijd mee en
generatie op generatie paste zich aan
om de klant optimaal te kunnen bedienen. Vader Marten Postma richtte
zich vanaf de jaren ’70 meer en meer
op het maken van staalconstructies.

Zijn voorletter M staat nog altijd
groot op de gevel.
Besmet met het staalvirus

Trots wijst Johannes naar de foto
aan de muur in zijn kantoor. Ingelijst
hangt een prachtig portret van zijn
vader Marten met in zijn handen een
sigaar. “Dy foto is makke troch Jaap
de Boer en it is him presys”, vertelt
hij. Niet dat zijn vader standaard
rondliep met een sigaar in z’n hand,
maar toch tekent het de man die
aan de Foarstrjitte liefdevol aan zijn
bedrijf werkte. “Us heit hie krekt sa
folle passy foar it wurk as my”, knikt
Johannes. Als kind al raakt hijzelf besmet met het staalvirus. Hij last zijn
eigen skelter en fiets in elkaar en is
ieder vrij moment in de werkplaats

te vinden. De keuze voor Werktuigbouwkunde komt dan ook niet uit de
lucht vallen. Met het kersverse diploma op zak, kan Johannes direct aan
de bak in het familiebedrijf. “Der wie
wurk genôch.”

anne letter stie dit gebou der. Samar
klear.”

Jaren werken vader en zoon samen
in het bedrijf. Tot 2013. Geheel onverwacht overlijdt vader Marten aan
een zwaar hartinfarct. “Hy wie mei
ús mem te kuierjen en samar ynienen wie it gebeurt.” Het onverwachte
overlijden heeft grote impact op het
gezin. “Us heit wie in famyljeman.
Ik mis him noch alle dagen.” Maar
in plaats van bij de pakken neer te
gaan zitten, kiest Johannes voor een
nieuwe uitdaging: de bouw van een
modern en ruim bedrijfspand aan
de Roazeloane. “Us heit en ik hiene
it wolris hân oer in nije loads, mar it
bleau altyd by plannen. Yn 2014 ha
ik de stap set en by de gemeente oankloppe mei it idee foar in loads op it
yndustryterrein. It hat efkes wat fuotten yn ierde hân, mar yn maart 2016
krigen wy grien ljocht. Fjouwer mo-

Zomaar klaar, maar wel hypermodern en perfect uitgedacht. Zo bevat
de loods van ruim 1500 vierkante
meter slimme takels die de gehele
loods kunnen bestrijken en radiografisch bestuurbaar zijn. In het midden
is genoeg ruimte voor de meterslange
stalen balken en aan de zijkanten
hebben alle medewerkers een eigen
werkplaats met al het mogelijke gereedschap. Niet te vergeten de verfspuiterij in de naastgelegen ruimte,
waar de staalconstructies in ieder gewenste kleur kunnen worden gespoten. Een deur verderop is de kantine
en via de zelfgemaakte stoere stalen
trap bereik je de beide kantoren. Eén
daarvan is het domein van Johannes,
die een dagtaak heeft aan het offreren, organiseren en plannen van alle
werkzaamheden. Het kantoor er-

“Yn fjouwer moanne stie dit
gebou der; samar klear”
Een perfect uitgedachte loods

De korte lijnen met de klant zijn het
grootste pluspunt, weet Johannes.
“Wa’t ek mei ús bellet, krijt altyd my
oan de telefoan. Gjin gedoch mei in
resepsje of sekretaresse; ik doch alles
it leafste sels.” Met als kanttekening
dat hij uiteraard niet zonder zijn
vaste team kan. Naast vijf mannen in
de werkplaats zijn dat ook twee dames op kantoor. “Us mem hat altyd
meiholpen yn it bedriuw. Se komt
hjir noch alle dagen foar de administraasje en omballingen.” Sinds kort
werkt ook zijn broer in de werkplaats
en zit zijn vriendin één dag per week
in de financiële boeken. En dat is nodig ook, want met de uitbreiding van
het nieuwe bedrijfspand groeide ook
de capaciteit van het bedrijf.

“Ik bin der wis fan dat ús
heit grutsk op ús wêze soe”
Waar er voorheen klussen konden
worden aangenomen van maximaal
40 ton aan staalvolume, draaien de
mannen hun hand nu niet meer om
voor een opdracht van 70 ton. “As it
moat kinne wy oant 100 ton oannimme. Dat hie ik eartiids oan de Foarstreek nea tinke kind.” Regelmatig
denkt Johannes terug aan de tijd dat
hij samen met vader Marten aan het
roer stond. “It bliuwt skande dat ús
heit dizze nije loads noait sjoen hat.
Mar ik bin der wis fan dat er grutsk
op ús wêze soe.”
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Hoofdlocatie ‘de Vesteynde’
Sportlaan 10
9271 VN de Westereen
Hoofdlocatie ‘De Vesteynde’
Sportloane 10
9271 VN De Westereen

Locatie Buitenpost
Kuipersweg 74C
9285 SW Buitenpost

Locatie Harkema

•

Betonrenovatie

•

Kunststofvloeren

•

Coatings

•

Kelderafdichting

Splitting 3
9281 KJ Harkema
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T 06 - 23 26 99 35 | E info@gbbetonrenovatie.nl

9285 PK Buitenpost
Locatie Kollum
Redcord
Willemtherapie
Lodewijkstraat 47
9291 MZ Kollum

T : 0511 447337
E : info@devesteynde.nl

Meer info via:

www.devesteynde.nl

0511 447337

Geert Bakker Skutterswei 14 | 9108 LA Broeksterwoude

Locatie Buitenpost

Uw therapiecentrum
Schepperstraat voor:
2a

!Manuele therapie
!Podologie
!Sportfysiotherapie
!Fysiofitness
!Zwangerfit
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Zwaagwesteinde, it ferline libbet troch
moment dat het mis ging met de gezondheid. Zeer tragisch en bij veel
dorpsgenoten nog in de herinnering
is het ongeval waar Wisse en Gosse
Boerstra in Veenwouden het leven
bij lieten. Twee jonge jongens, in de
bloei van hun leven.

DE WESTEREEN – De nieuwste editie van het magazine “Zwaagwesteinde,
it ferline libbet troch”, met ook deze keer weer een keur van zaken die
het dorp vroeger bezighielden, is momenteel weer verkrijgbaar. Gebeurtenissen en mensen uit de samenleving die vrijwel iedereen nog kent.
Het “och heden, ja” gevoel is bijna op iedere pagina aanwezig. Sommige
dingen hebben we zelf niet meegemaakt, maar er wel over gehoord van
onze (groot)ouders. Het magazine kent een verbeterde lay-out, waardoor
het geheel nog veel aantrekkelijker is.

In het hart van het nieuwe magazine, de eerste aflevering van een
serie verhalen over de actie van, wat
uiteindelijk werd, een vakantieboerderij voor Borneroord. Zeven gewone Westereenders zetten destijds
een actie op touw, waarvan zij de
gevolgen toen niet konden overzien.
In eerste instantie waren de eerste
“joutjes” bestemd voor de aanschaf
van een pony voor het park bij Borneroord. Zeven mensen die vonden,
dat ze van hun “rijke” leven best iets
konden afstaan voor mensen die het
minder, veel minder hadden.
Mensen en vooral jonge mensen met
een handicap, was hun doelgroep.
Het café van Jan “thee” Veenstra aan
de Voorstraat werd een centrum van
een actie, die over de gehele provin-

cie ging en bijna een half miljoen
opbracht. Een geweldige actie, die
het dorp Zwaagwesteinde destijds
positief op de kaart zette.
Gewone mensen, maar een voorbeeld voor velen, vooral door hun
kracht en doorzettingsvermogen
was het gezin van fietsenmaker
Freerk en Renske Leistra. Ondanks
zijn handicap wist Freerk Leistra
zich op te werken tot een uitstekend
fietsenmaker. Velen zullen ongetwijfeld goede herinneringen hebben
aan het “Westereinder Fietshûs” van
dit ondernemersechtpaar.
Tevergeefs zoeken we nu naar een
treinstation met loket, een treinstation dat ooit een van de sleutels
vormde tot de ontwikkeling van het

dorp. Een ontwikkeling, waarbij een
aantal mensen een belangrijke rol
speelden. Er waren vele spoorwachters, maar uiteindelijk zijn er maar
twee namen blijven hangen. Vooral
Klaas van der Werf, algemeen bekend als Klaas Spoorwachter, zijn
naam leeft nog steeds voort. Het is
een nummer waarin de naam Klaas
vaker voorkomt. Van meer recentere
datum is de naam Klaas Hernamdt.
Er is zelfs een vinyl single versche-

Plusboerderij Lyts Botniahiem

nen met de zeer toepasselijke titel
“Ús Klaas, kampioen van Nederland”.
De volgende persoon die aan bod
komt is Klaas van Kammen, een
man die jarenlang aan de Oostersingel woonde in een hok, dat nauwelijks die naam mocht hebben. Het
was in een tijd dat er veel noodwoningen in Zwaagwesteinde waren.
Het kon blijkbaar allemaal, tot het

Het spreekt voor zich dat de nabestaanden compleet kapot waren van
dit verschrikkelijke nieuws. Van langer geleden is het droevige verhaal
van het gezin Bottinga, dat destijds
in korte tijd drie kinderen naar
het hof moest brengen. Oorzaak:
Spaanse Griep. Het blad wordt afgesloten met deel 6 uit de serie verzamelen: het verzamelen van vinyl.
Uiteraard komt Teike van der Ploeg
ook aan bod, net als trouwens summier Lieuwe Baarch en Teake van
der Meer.
Het magazine is verkrijgbaar bij
Primera in het Winkelcentrum en
Jefanka, Tsjerkestrjitte 38 in De
Westereen. jefanka@planet.nl, waar
ook voorgaande nummers nog te
bestellen zijn. Tel.: 0511-447474.

Alde Maaie zaterdag 12 mei
museum De Sûkerei
Op zaterdag 12 mei organiseert museum De Sûkerei in Damwâld weer Âlde
Maaie. Van oudsher trad de landarbeider op deze speciale dag weer voor een
heel seizoen in dienst van een nieuwe baas. Een huwelijk wordt deze dag
feestelijk ingezegend door “over de puthaak” te trouwen, een oud traditioneel
gebruik. De nieuwe baan gaf zekerheid voor bruid en bruidegom. Op deze
dag “verhuist” de bokkekar de kinderen over het museumterrein. Schilder
Henk Procee toont zijn prachtige schilderijen. Voor de inwendige mens kan
er boekweit grutten worden geproefd in een wâldhúske.
Of heerlijke snert gekocht in het cichoreimuseum, met de klanken van accordeon muziek. Alle vrijwilligers zijn deze dag sfeervol gekleed in de tijd
van toen. Tevens kunt u op het museumterrein natuurlijk de cichoreidrogerij,
de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen De Mearmin bezichtigen. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere dag van 13.00 tot 17.00 uur!
Openluchtmuseum De Sûkerei, Trekwei 8a te Damwâld.
Meer informatie op www.desukerei.nl

Plusboerderij Lyts Botniahiem biedt een zinvolle dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een lichte beperking.

De deelnemers kunnen op de boerderij meewerken bij het voeren en
verzorgen van de dieren, het onderhouden en verzorgen van het bos, de
diverse tuinen, fruitbomen en zelf
groenten kweken in de kas en de
moestuin. Er is huishoudelijk werk en
er worden creatieve artikelen gemaakt
die, evenals eieren en zelfgemaakte
jam, worden verkocht.
Ook is er een brocante winkeltje, dat
tijdens de openingstijden van de plusboerderij is geopend. Naast de dagbesteding biedt Lyts Botniahiem méér:
o.a. leuke workshops, “kofjemoarnen”

en deelname aan diverse themadagen. Bij deze activiteiten zijn ook
bezoekers uit de hele regio, die graag
nieuwe mensen willen leren kennen,
van harte welkom. Deze aktiviteiten
zullen worden gecommuniceerd via
de pers en social media. Plusboerderij Lyts Botniahiem heeft nog plaats
voor enkele nieuwe deelnemers (voor
1 of meerdere dagdelen) en vrijwilligers die het leuk vinden om de deelnemers te begeleiden of bv. eens een
workshop willen geven.
Mocht u belangstelling hebben dan
kunt u tijdens de openingstijden op

dinsdag, woensdag en donderdag van
9-12 en 13-16 uur telefonisch contact
opnemen met de coördinator. Uiteraard
bent u ook van harte welkom om eens
vrijblijvend een kijkje te komen nemen!
U bent van harte welkom!

Noodoproep!
Europa Kinderhulp Friesland
zoekt vakantiegezinnen. Bent u
bereid om deze zomer een kind
voor een korte periode in uw gezin op te nemen. Meldt u dan aan
via het mailadres:
friesland@europakinderhulp.nl

De Westereender
in 2018
De westereender verschijnt in
2018 op de volgende data:
13 juni, 11 juli,
12 september, 10 oktober,
14 november, 12 december
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WWW.AUTOVANDERWAL.NL

ALTIJD 50
OCCASIONS
OP VOORRAAD!

00,-

0,-

€ 850

€ 10.5

VW GOLF 1.4 TSI COMFORT/AUTOMAAT
BJ 2009 | 128.000 KM
0,-

VW POLO 1.4 TDI
BJ 2015 | 63.000 KM
0,-

€ 695

€ 675

OPEL CORSA 14.1-16V
BJ 2011 | 92.000 KM
0,-

FIAT PUNTO EVO 1.3 M-JET
BJ 2011 | 68.000 KM
0,-

€ 595

€ 450

Bestelt u al via onze
nieuwe Rinse’s-app?
• ontvang 10% korting op uw bestelling
• voor afhaal en bezorging

PEUGEOT 206 1.1I ACCENT
BJ 2011 | 96.000 KM

RENAULT TWINGO 1.5 DCI COLLECTION
BJ 2011 | 144.000 KM

AUTOBEDRIJF VAN DER WAL

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

Een leuk huis
op het oog?
Wij helpen u graag met
een passende hypotheek
en een scherpe rente

Stellema

G. Beekerstraat 1a
9291 BS Kollum
T 0511-451997
E info@stellema.nl
I www.stellema.nl

• de beste deals en aanbiedingen
• snel simpel en veilig

www.rinses.nl
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Kantoor Peter van Zutphen naar Stellema Verzekeringen
schade of een andere calamiteit kunnen
mensen erop rekenen, dat we hen terzijde staan met een goede afwikkeling.’

DE WESTEREEN/KOLLUM – Stellema in Kollum heeft per 1 januari van dit jaar
de kantooractiviteiten van Peter van Zutphen Verzekeringen uit De Westereen
overgenomen. Na het overlijden van Peter van Zutphen in 2016 bood het
gerenommeerde kantoor uit Kollum in 2017 reeds de helpende hand. Omdat
er ook in de verzekeringsbranche steeds hogere eisen worden gesteld, bleek
uiteindelijk een overname voor iedereen de meest logische oplossing. De
beide medewerkers van Van Zutphen Verzekeringen, Danielle van Zutphen en
Diana de Vries hebben inmiddels hun draai gevonden in Kollum. Vanuit deze
plaats bedienen zij nog steeds op de oude, vertrouwde voet de vaste klantenschare in De Westereen en omgeving.

Wat betreft enthousiasme, klantvriendelijkheid, service en klantgericht werken is er eigenlijk niets veranderd. Dit
was de doelstelling van Peter van Zutphen en dit is ook de doelstelling van
Stellema. Danielle van Zutphen en Diana de Vries hebben het klantenbestand
meegenomen en handelen de zaken,
op de van hun bekende en vertrouwde
wijze, uitstekend af. Inmiddels weten de
klanten de weg naar Stellema in Kollum
te vinden, een bedrijf dat ook de klant
centraal heeft staan. ‘We zijn tot de conclusie gekomen dat dit de beste manier
was. Een overname door ons bedrijf,
waardoor er voor de klanten van Peter

van Zutphen Verzekeringen eigenlijk
weinig veranderd. We weten dat het een
uitstekend kantoor was, met een wijze
van werken die ons aanspreekt en ook
onze werkwijze is,’ aldus Dick Keizer,
samen met Klaas Jan Stellema, eigenaar
van het bedrijf.
‘Ons kantoor bestaat sinds 1972 en adviseert in vrijwel alle verzekerings- en
bankproducten, die worden aangeboden via de verschillende verzekeraars
en de RegioBank. Onafhankelijkheid,
integriteit, ons werk goed doen, zijn de
basiselementen geweest (en dit zijn ze
nog steeds), om te komen tot ons hui-

Rinse’s-App voor afhaal en
bezorging
DE WESTEREEN – Mensen gaan steeds meer voor gemak, het laten thuisbezorgen van eten is flink in opkomst. Rinse’s Resto probeert hier zo goed
mogelijk op in te spelen. Sinds 2016 het mogelijk bij Rinse’s Resto om te
bestellen via een app of webshop.  

Op deze manier kunnen klanten
hun bestelling plaatsen, zodat ook de
wachttijden verkort worden. Bestellen via Rinse’s-App is niet alleen snel
en simpel, maar ook veilig. De app is
sinds kort helemaal vernieuwd en kan
worden gebruikt voor zowel afhalen
als bezorging. De besteller ontvangt
een bevestiging van de bestelling met
een afhaaltijd of een richttijd voor bezorging. Ter introductie van de nieuwe
app/webshop is er een 10% welkomskorting op de gehele bestelling. Bestellen via de app of webshop gaat een
stuk gemakkelijker dan telefonisch
bestellen, de wachttijd is dan ook korter zeker bij afhalen van de bestelling.

Om de bestelling zo snel mogelijk te
bezorgen is dit alleen nog mogelijk als
er wordt besteld via de app of webshop. De bezorgers van Rinse’s Resto
beschikken over een auto, scooter en
e-bikes, hierdoor zijn ze erg flexibel.
Om de producten in perfecte staat te
kunnen bezorgen wordt er alleen bezorgd in Twijzelerheide, Zwagerbosch,
Kollumerzwaag en De Westereen.
Rinse’s Resto Vis en Snacks,
Ljurkstrjitte 45, 9 Ljurkstrjitte 45,
9271 CR De Westereen. 0511-444659
info@rinses.nl
Rinse’s Resto in het hart van De Westereen
(eigen foto).

dige mooie bedrijf. Persoonlijk denk ik,
dat wij als kantoor met inmiddels 13
mensen in dienst waarschijnlijk voor de
klanten van Van Zutphen Verzekeringen een extra toevoeging zijn. De materie van onder andere verzekeringen en
hypotheken vraagt steeds meer deskundigheid. Wij hebben nu op alle terreinen

een dubbele bezetting, zodat de zaken
goed afgewikkeld kunnen worden. Bovendien kunnen we als personeel elkaar
ondersteunen. Onze enthousiaste medewerkers zijn goed geschoold en staan
altijd klaar om persoonlijk te adviseren
en te helpen om tot een evenwichtig verzekeringspakket te komen. Bij

Het team van Stellema verzekeringen
(Eigen foto).

Betaalbaar wonen, nu en in de toekomst
De Westereen. Bij de Rabobank is een
hypotheekadvies meer dan het afsluiten van een lening voor uw woning.
Gelske van der Veen, financieel adviseur bij Rabobank Noordoost Friesland: ‘Wy sjogge fierder as alinnich de
oankeap fan it hûs. Wy fine it wichtich
dat jo jo libben libjen bliuwe kinne sa
as jo dat graach wolle en ek yn de takomst genôch jild beskikber hawwe
foar jo pensjoen.’
Dit is waarom medewerkers zoals
Gelske bij de Rabobank tegenwoordig
financieel adviseur worden genoemd,
in plaats van hypotheekadviseur. Klanten komen vaak binnen met de vraag
wat ze maximaal kunnen lenen. ‘Dat
jo dit bedrach maksimaal liene kinne,
betsjut net automatysk dat jo de lêsten
ek betelje kinne’, zegt Gelske. ‘Dêrom
sjogge wy ûnder oaren nei it útjefte
patroan, de hobbys, kosten fan opgroeiende bêrn, mar ek nei de takomst.
Wannear wolle jo bygelyks stopje mei
wurkjen? Wy wolle foarkomme dat jo
no it hûs fan jo dreamen keapje, mar
oer in tal jierren tinke, hie ik it mar net
dien.’ Hoewel een financieel gezonde
situatie het uitgangspunt is, vindt de
Rabobank ook duurzaamheid steeds

belangrijker. Klanten die duurzame investeringen willen doen in of aan hun
woning kunnen bijvoorbeeld vaak meer
lenen.
Gelske: ‘Hoe better in hûs isolearre is, des
te leger binne bygelyks de enerzjykosten
en hâlde minsken mear jild oer om ûnder
oaren hypoteekkosten te beteljen. Hjir
hâlde wy rekken mei yn ús advys. Ek is
der foar nije huzen soms de mooglikheid
om in GroenHypotheek te slúten, wêrby’t de klant koarting krijt op de rente’.
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor woningverbetering, overweegt
u de aankoop van een andere woning,

Vacature kantinebeheer
V.V. Zwaagwesteinde
Ben jij of zijn jullie die enthousiaste gastheer/gastvrouw die het in zich heeft/hebben
om onze leden en gasten tijdens wedstrijden in het weekend en trainingsavonden
het naar de zin te maken?

Mocht je interesse hebben
in deze functie en wil je ons
komen versterken verzoeken
wij je contact op te nemen met
bestuurslid Gerrit Daleman via
06-53990811 of
gerrit_daleman@hotmail.com.

‘In onze rol als adviseur voor zowel particulier als zakenman willen wij doelen
helder krijgen. Deze doelen zijn voor
iedereen anders, maar zouden kunnen
bestaan uit: Het ontwikkelen van een
strategie voor het behalen van de doelen; Minimaliseren van risico’s en helpen deze te begrijpen; Herpositioneren
van een schadepakket; Een vermogensplan opzetten dat past; Het volgen en
reageren op de wijzigingen die ontstaan
en het onderhoud van de financiële strategie. Onze klantenkring is heel divers.
Wij adviseren en begeleiden veel kleine
en middelgrote bedrijven maar ook lagere overheden. Daarnaast adviseren wij
particulieren en ondernemers bij hun
financiële vraagstukken.’

Per 1 juli 2018 zijn wij op zoek naar een nieuwe kantinebeheerder of beheerdersechtpaar. In deze functie heb jij de verantwoordelijkheid voor het op adequate en professionele wijze laten functioneren van de kantine. Dit doe je samen met je collega
kantinemedewerkers die bij ons (mede) op vrijwillige basis werkzaam zijn. Je moet
meer clubliefde dan salariseisen hebben. Salariëring is daarom een combinatie van
vrijwilligerswerk en een salaris.

of wilt u weten wat de Rabobank voor
u kan betekenen op het gebied van een
financieel gezonde toekomst? Schroom
dan niet om gewoon eens binnen te lopen bij Gelske in De Westereen, of één
van haar collega’s in Damwâld, Ferwert
of Dokkum. Een oriëntatiegesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Gelske van der
Veen: ‘Wy tinke graach mei jo mei!’
Foto: Anja Brouwer

CADEAUVOORDEEL.NL
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JUNI
19.00 - 21.00 UUR

LEEUWARDEN
LOCATIE WILAARDERBUREN

TAXI NOF

DINSDAG

VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
CHRISTELIJK BEROEPSONDERWIJS

Samen op zoek naar een
duurzame oplossing

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

Bewindvoering
Budgetadvies
Postbus 80, 9270 AB De Westereen
T 06 40 79 22 89 • info@unykﬁnancieelbeheer.nl

www.unykﬁnancieelbeheer.nl

lduig
we
Alleerdean’sgneie
Jild
boeutideek:
enw
em
b
am
inloD
Bij inlevering van
deze bon

20% korting
Bjirkewei 13, 9287 LA
Twijzelerheide
T

www.dekahoutbouw.nl

op al uw aankopen
tijdens
Ljurkstrjitte
72b
9271 CS De Westereen
de
Kerstdagen
Tel.
0511 - 44 30 68

etiek
Het is weer Jilderda’s Bloemenboetiek

DE
ERVEEN
ESTEINDE

BERGUM
DAMWOUDE
SURHUISTERVEEN
ZWAAGWESTEINDE

EN.NL
WWW.JILDERDABLOEMEN.NL
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Taxi NOF is het eerste taxibedrijf in Nederland 
met AED’s in taxi’s en rolstoelbussen!
De eerste 6 minuten zijn van levensbelang bij een reanimatie. Fantastisch
dat Taxi NOF vanaf vorige maand voor mensen in de regio verschil kan
maken in de eerste 6 minuten bij hartfalen! Dagelijks krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand buiten het ziekenhuis.  Bij gelijk starten met
reanimatie is overlevingskans gemiddeld 23%, bij snelle AED inzet met
een schokbaar beginritme gemiddeld 44% (Bron: Hartstichting).  

“En toen was het zondag 2 juli 2017,
10.19 uur…… Reanimatieoproep en
AED meenemen……” Deze reanimatie
was succesvol! En het idee was ontstaan
om taxi’s uit te rusten met AED’s. Het
idee is uitgewerkt en eindelijk is het een
feit! “Dit is echt baanbrekend in de taxiwereld”, aldus Jessica van der Heiden (directeur van Taxi NOF): “Ik ben er echt
onwijs trots op dat we AED’s hebben
kunnen realiseren in de taxi’s. Nog trotser
ben ik op onze chauffeurs die hier ook
achter staan en zich aan willen melden
bij het burgerhulpverleningsnetwerk!”
Taxi NOF uit Kollumerzwaag levert per
dag 13 voertuigen (taxi’s en rolstoelbussen) t.b.v. het WMOvervoer voor de
gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Kollumerland ca, Dantumadiel,
Dongeradiel en Ferwerderadiel. De regie van dit vervoer is in handen van de
mobiliteitscentrale Jobinder. Sinds een
aantal jaren geeft Jessica van der Heiden,
directeur van Taxi NOF, reanimatietrainingen (BLS/AED: Basic Life Support/
Automatisch Externe Defibrillator) als
instructeur voor de Nederlandse Reanimatieraad. Jessica is een groot voorstan-

der van de AED’s omdat ze uit ervaring
heeft gezien dat een reanimatie met het
gebruiken van een AED er daadwerkelijk toe doet! Na de succesvolle reanimatie heeft Jessica besloten om een forse
investering te doen en de taxi’s van Taxi
NOF welke rijden in de regio Noord
Oost Fryslân te voorzien van een AED.
Alvorens ieder voertuig uit te rusten zijn
alle betrokken chauffeurs door Jessica
opgeleid en beschikken zij nu allemaal
over een certificaat voor de (NRR) Nederlandse Reanimatie Raad en kunnen
zij ingezet worden als burgerhulpverleners bij HartslagNu.nl.
Tevens is gekozen voor een duurdere
AED: de Lifepack CR2 defibrillator. De
CR2 is de énige AED die borstcompressies tijdens ECGritmeanalyse toestaat,
waardoor pauzeren tussen reanimatie
en defibrillatie wordt beperkt. Daarnaast
hoeven electroden niet meer te worden
verwijderd wanneer de ambulance arriveert. Ambulances en ziekenhuizen in
Friesland werken met dezelfde electroden-aansluiting en kunnen de stekker
van de electroden gelijk aansluiten op
hun eigen apparatuur. Voordat de ambu-

lance arriveert kunnen zij onderweg via
LIFELINKcentral-AED-programmabeheer (waarmee hulpdiensten in Friesland werken) de gegevens van de lopende
reanimatie inzien en zich dus beter voorbereiden.
“Het voelt fantastisch wanneer je iemand
hebt kunnen redden, maar in veel gevallen lukt dit ook niet. Daar ben ik mij
absoluut van bewust, maar hoe eerder

er gehandeld kan worden, hoe beter de
kansen,” aldus Jessica van der Heiden.
“Wanneer een reanimatie wel of niet
lukt, in beide gevallen heeft dit enorm
veel impact op de hulpverlener. Daarom
heb ik twee jaar geleden een cursus gevolgd en ik ben gecertificeerd om nazorg
te verlenen omdat dit een heel belangrijk
aspect is wat veelal vergeten wordt”.
Nu rijden er bij Taxi NOF 13 taxi’s en
rolstoelbussen rond mèt een AED en

mèt een chauffeur die gecertificeerd is
om te reanimeren en weet hoe er met de
AED gewerkt moet worden. Dus: meer
hulpverleners in de regio wat de samenleving in Noordoost Fryslân LEEFbaarder maakt.
Jessica van der Heiden met een AED uit de
taxi’s (Foto: Bettie Zijlstra).

Jilderda en Primera naar andere
locatie in Winkelcentrum
sien Jousma-Postma: ‘Door de ruimte
waarover wij nu beschikken, kunnen
wij ons assortiment uitbreiden. Naast
de wenskaarten, kantoorartikelen,
tijdschriften en tabak kunnen we nu
een mooi assortiment cadeauartikelen
aanbieden, van geurzakjes, kaarsen tot
kletspotten en alles wat daar tussen zit.
Ook hebben wij ruimte gemaakt voor
huishoudelijke artikelen en speelgoed.
Ook nieuwsgierig geworden naar
onze nieuwe winkel? Kom gerust eens
langs. U bent van harte welkom bij
Primera Jousma’.

DE WESTEREEN – De vaste bezoekers en klanten van Jilderda’s Bloemenboetiek en Primera Jousma  De Westereen zullen het ongetwijfeld reeds
ontdekt hebben. Beide bedrijven in het Winkelcentrum zijn verhuisd
naar een andere locatie binnen het winkelhart van De Westereen. In de
voormalige Marskramer kunnen ze nog meer hun grote en gevarieerde
assortiment onder de aandacht van de klanten brengen. Zowel Jilderda
als Primera hebben zich in de afgelopen jaren onderscheiden door kwaliteit en service.
Jilderda’s Bloemenboetiek

Antsje de Vries is bijzonder ingenomen met de nieuwe locatie. ‘Ik ben er
blij mee, we beschikken nu over een
groter pand en kunnen ons daardoor
beter presenteren en etaleren. We zijn
nu meer gesitueerd in het centrum.
We zijn inmiddels bijna elf jaar aanwezig in De Westereen. In die periode hebben we een goede naam opgebouwd, dit komt uiteraard mede
door de kwaliteit, maar ook door de
verscheidenheid. Wij helpen en ad-

viseren onze klanten. De trend is dat
steeds meer mensen hun eigen boeket
samen stellen.
Een trend waarvan wij genieten, zien
dat mensen bezig zijn met waar zelf
je hart ook ligt. Natuurlijk hebben wij
ook nog steeds prachtige boeketten in
vele variaties en prijzen staan. Doordat we meer ruimte hebben, beschikken we ook over een ruimer aanbod,
vooral in groene kamerplanten. Een
enorme trend, die je ook in woon-

Primera Jousma breidt assortiment danig uit. (Foto: Bettie Zijlstra)

Jilderda’s bloemenboetiek ruim en overzichtelijk. (Foto: Bettie Zijlstra).

bladen terug ziet. Daarnaast hebben
we fraaie potterie en glaswerk, naast
de klokken van Dutch Sprinkles. We
gaan een beetje meer richting interieur’.
Door de grotere ruimte zijn de vier
medewerkers veel meer rechtstreeks
betrokken en verbonden met de klanten. Voor het boeketten maken en het
bloemschikken is meer ruimte vrij
gekomen en ook is er een hoek waar
met klanten overleg gepleegd kan
worden, als het bijvoorbeeld gaat om
bruidsboeketten en grafwerk. Antsje
de Vries. ‘Grafwerk en ook bruidsboeketten rekenen we tot onze specialiteiten. Het is mooi om te doen, het is
de uitdaging om zo dicht mogelijk bij
de mensen te zijn, hun wensen vertalen in het bloemstuk. Onze doelstelling is dat mensen tevreden, met hun
grafwerk en bruidsboeketten. Het zijn

belangrijke momenten, waarop je wilt
dat alles klopt. Daaraan werken is
mooi, dat is de uitdaging’.
Primera Jousma

In 1995 startte Primera Jousma in
het Winkelcentrum van De Westereen aan de toen nog Gruttostraat. Nu
ruim twintig jaar later is de derde verhuizing een feit, van het eigenlijk voor
De Primera te kleine pand naast bakkerij Heslinga, naar het oude Marskramerpand, waar ook een deel van
de geschiedenis van het gezin Postma
ligt.
Samen met Antje de Vries van Bloemenboetiek Jilderda deelt de Primera
het mooie royale pand, waarin het niet
alleen plezierig werken en overzichtelijk is, maar waar ook volop ruimte is
gecreëerd voor mensen met een handicap, die rolstoel gebonden zijn. Kla-

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

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

• Bijverzekeren mogelijk i.s.m.
Twenthe Uitvaartverzekering

• Bodes dag en nacht bereikbaar
Sj. de Beer

06-14881806

H. de Hoop

06-37010132

Vernieuwde website:

www.uitvaartverenigingzwaagwesteinde.nl

RUIME KEUS IN BANKEN, FAUTEUILS, TAFELS, EETKAMERSTOELEN, KASTEN,
DRESSOIRS, TEAKMEUBELEN, KARPETTEN, BOXSPRINGS ENZ. SCHERP GEPRIJSD!
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Cafe De Jutter
20 mei Dario
16 juni Havenzangers

VERRASSEND IN STIJL EN KEUS

LSTUNTER
E
B
U
E
M
E
D

WOONBOULEVARD HOENDIEP
BJIRKEWEI 9
ATOOMWEG 6-9

GRONINGEN

TWIJZELERHEIDE

HEMELVAARTSDAG EN
PINKSTERMAANDAG

GEOPEND 12.00 - 17.00 UUR

WWW.WOONLAND.EU

Bin jo de earstfolgende
Westereender in De Jutter?
Dorpsstraat 144
1796 CE De Koog (Texel)
T. 0222 888 525

DitjeVoorIedereen

leder mens heeft recht om deel te nemen aan de maatschappij Ook voor de zwakkere in
deze maatschappij moet een plaats zijn. DitjeVoorledereen biedt zorg op maat aan mensen
die vanwege o.a. een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek tussen wal en schip (dreigen) te vallen. Naast ambulante (woon)begeleiding bieden wij ook
diverse trainingen aan, zoals: Agressie Regulatie Training (ARS); Sociale Vaardigheidstraining (SOVA) en Vaardigheidstraining Emotionele Regulatie Stoornis (VERS). Ook voor
mensen die het, om welke redenen dan ook, het even Niet zien zitten en er alleen niet uit
komen, wil DitjeVoorledereen Een rustgevend, meedenkend, ondersteunend baken zijn in
ons toch al drukke, veeleisende maatschappij .Als geregistreerd maatschappelijk werker en
geregistreerd professional bij SKJ en in 2017 van start gegaan met de opleiding psychologie aan de Open Universiteit Groningen, kunt u er verzekerd van zijn dat er zorgvuldig
met u hulpvraag zal worden omgegaan.

Vragen staat vrij en behoeft u niets te kosten
Spoarstrjitte 4, 9271 HC De Westereen.
Tel: 06 52 05 70 01 E-mail: info@ditjevooriedereen.nl

www.ditjevooriedereen.nl
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AGENDA

APRIL
DONDERDAG 10 MEI BURGUM – WÂLDPOP, muziekevenement.
VRIJDAG 11 MEI - VEENKLOOSTER
– Expositie “De verhalen van de Oranjes”.
13.00-17.00 uur in It Lytse Slot. BUITENPOST - ‘Taal op it spoar’ in de Raadzaal van
het Gemeentehuis. Aanvang 20.15 uur. www.
taalopitspoar.frl Ook kunnen hier kaartjes besteld worden.
ZATERDAG 12 MEI - BUITENPOST. Proeven aan de Natuur. Festival met markt, proeverijen, demonstraties en workshops rondom de
eetbare natuur, demonstratie Doet Boersma.
Voor toegangsprijzen zie www.dekruidhof.nl.
Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat
29b. VEENKLOOSTER –Expositie “De
verhalen van de Oranjes”. 13.00-17.00 uur in
It Lytse Slot. DAMWÂLD – Alde Maaie.
Openluchtmuseum De Sûkerei. 13.00-17.00
uur. Trekwei 8a. 0511-420936 E-mail: info@
desukerei.nl www.desukerei.nl BUITENPOST – Fierljeppen 2e klasse. Aanvang 14.30
uur. 1e klasse. Aanvang 19.00 uur.
BUITENPOST - ‘Taal op it spoar’ in de
Raadzaal van het Gemeentehuis. Aanvang
20.15 uur. www.taalopitspoar.frl Ook kunnen
hier kaartjes besteld worden. FEANWÂLDSTERWAL - KREDYT met Gerrit Haakma
en Anke Bijlsma in Dûke Lûk. Aanvang:
20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). Kaarten:
€19.00 incl. kopje koffie/thee & plakje cake.
Reserveren: 0511-475004 of 06-53179695 of
via zaak@dukeluk.nl
ZONDAG 13 MEI - BUITENPOST - ‘Taal
op it spoar’ in de Raadzaal van het Gemeentehuis. Aanvang 14.15 uur. www.taalopitspoar.
frl Ook kunnen hier kaartjes besteld worden.
NOARDBURGUM - Baptisten Gemeente
Noordbergum Pleinkerk. 10.00 uur Ds. Tjerk
Bosscher m.m.v. Alpha Praise. TYTSJERK Vijversburg: Jonge muzikanten verrassen alle
memmen tijdens “Memmemelodei” met een
muzikaal cadeau in het Paviljoen van 14.00 –
16.00 uur. Zie agenda op www.vijversburg.nl.
MAANDAG 14 MEI - TYTSJERK - Vijversburg: Kom op de thee bij Helena Mallinckrodt
in Villa Vijversburg en haak mee aan de Grootste Deken van de Wereld in het Paviljoen vanaf
14.00. Zie agenda op www.vijversburg.nl.
VRIJDAG 18 MEI - VEENKLOOSTER –
Pinksterfeest. 18:30 uur: Survival voor jeugd
(opgave t/m 15 mei). Start met broodjes en
soep en spreker Jelmer Bijlstra. Na afloop
BBQ met muziek van Promise. Deelname
van 10 tot 16 jaar, kosten € 5,- p.p. Opgave:
www.pinksterfeest.com Evenemententerrein.
ZATERDAG 19 MEI - FEANWÂLDEN - Dag
van het Kasteel. Dag van de Friese Amateurarcheologie. Thema: de Middeleeuwen. 11.0017.00 uur. De Schierstins, Haadstrjitte 1. info@
schierstins.nl; www.schierstins.nl BURGUM
– Fierljeppen 2e klasse. Aanvang 14.30 uur.
1e klasse. Eelke Scherjon memorial. Aanvang
19.00 uur. DE WESTEREEN - ‘Taal op it
spoar’ in zalencentrum Old Dutch. Aanvang
20.15 uur. www.taalopitspoar.frl Ook kunnen
hier kaartjes besteld worden. DAMWÂLD
- Pearl Jamming, Europe’s number one Pearl
Jam tribute, met in het voorprogramma: The
Acoustic Alternative & Crackerman, Stone
Temple Pilots Tribute in De Krúswei. Deur
open: 20.00. Aanvang 21.00 uur. Voorverkoop
€ 14.50 aan de kassa € 17.00. Koop E-tickets.
VEENKLOOSTER – Pinksterfeest. 14:00
uur: Fietstocht, 35 km. Evenemententerrein.
20:00 uur: Matthijn Buwalda – Theaterprogramma Grote tent. Inloop vanaf 19:15 uur.
Entree € 5,00 met 1 gratis consumptie. Kaarten
reserveren via www.pinksterfeest.com
ZONDAG 20 MEI - DE WESTEREEN ‘Taal op it spoar’ in zalencentrum Old Dutch.
Aanvang 15.00 uur. www.taalopitspoar.frl Ook
kunnen hier kaartjes besteld worden. NOARDBURGUM - Baptisten Gemeente
Noordbergum Pleinkerk. 10.00 uur Ds. Tjerk
Bosscher m.m.v. Praisecombo. BUITENPOST - Pinksteren | Foodwalk. Wandeling
door de botanische tuinen en het landschap

langs eetbare erven (7 km). Op ieder erf staat
een hapje of drankje voor je klaar. Thema bijen
en bloemen. Kaarten te koop bij Op e stal. Botanische Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b.
VEENKLOOSTER – Pinksterfeest. 14:00
uur: Themadienst Israël m.m.v. ds. Ton v/d
Wekken uit De Westereen. Band Samoosara,
Lippenhuizen en Hemrik Leeuwarden en De
Sweagers, Kollumerzwaag. Organist: Bauke
Hoekstra. Evenemententerrein. 20:00 uur: Martin Brand en Praise United Fryslân koor, entree
€ 5,- p.p. met 1 gratis consumptie. Grote tent.
Kaarten reserveren via www.pinksterfeest.com
MAANDAG 21 MEI - DE WESTEREEN ‘Taal op it spoar’ in zalencentrum Old Dutch.
Aanvang 15.00 uur. www.taalopitspoar.frl Ook
kunnen hier kaartjes besteld worden.
KOLLUM - NAC-autocrosswedstrijd ‘van
der Schaaf Circuit’. Aanvang: 11.00 uur.
Wouddijk 7. Entree: € 10.00. Kinderen tot
12 jaar zijn gratis. Parkeren en programmaboekje gratis. BUITENPOST - Pinksteren |
Workshop. Teken en wandeltocht door Kunstacademie Friesland. 10.30 16.00 uur € 75,- inclusief tekenboek, tekenmateriaal en koffie/
thee. Voor meer informatie en aanmelden zie
www.kunstacademiefriesland.nl Botanische
Tuin De Kruidhof, Schoolstraat 29b. TYTSJERK - Vijversburg: Kom op de thee bij Helena Mallinckrodt in Villa Vijversburg en haak
mee aan de Grootste Deken van de Wereld in
het Paviljoen vanaf 14.00. Zie agenda op www.
vijversburg.nl. VEENKLOOSTER – Pinksterfeest met o.a. openluchtdienst.
VRIJDAG 25 MEI - VEENKLOOSTER
– Expositie “De verhalen van de Oranjes”.
13.00-17.00 uur in It Lytse Slot. HURDEGARYP - ‘Taal op it spoar’ in Hotel Van der
Valk. Aanvang 20.15 uur. www.taalopitspoar.
frl Ook kunnen hier kaartjes besteld worden.
BUITENPOST - Kunstweek van Achtkarspelen. 19.30 uur-22.00 uur. Opening Keunstkrite, wethouder Sjon Stellinga. M.m.v. Wâldsjonger/dichter Meindert Talma en troubadour
Melle Leegstra.
ZATERDAG 26 MEI en  ZONDAG 27 MEI - FEANWÂLDEN - Nacht Zonder Dak. Stinswei 2.
ZATERDAG 26 MEI - HURDEGARYP - ‘Taal
op it spoar’ in Hotel Van der Valk. Aanvang
20.15 uur. www.taalopitspoar.frl Ook kunnen
hier kaartjes besteld worden. HARKEMA –
Jubileum concert Folkkoor ‘It Wâldfolk’. Openluchtmuseum / Themapark De Spitkeet, De
Dunen 3, 9281 KT Harkema, 0512-840431,
info@despitkeet.nl, www.facebook.com/spitkeet. VEENKLOOSTER – Expositie “De
verhalen van de Oranjes”. 13.00-17.00 uur in It
Lytse Slot. AUGUSTINUSGA - Kunstweek
van Achtkarspelen. 11.00-17.00 uur Keunstkrite Kunstmarkt op het Abrahamsplein.
Rondje Kunstzinnig met 5 centrale exposities
in Augustinusga en 11 open ateliers in de wijde
omgeving. Expositie werk Willem Bartel van
der Kooi in de AugustinÏtsjerke. 14.00 en 15.00
uur: Workshop Stemexpressie door zangeres/
muziektherapeute Atsje Lettinga.
ZONDAG 27 MEI   - AUGUSTINUSGA Kunstweek van Achtkarspelen. 11.00-17.00
uur Rondje Kunstzinnig met 5 centrale exposities in Augustinusga en 11 open ateliers in de
wijde omgeving. Expositie werk Willem Bartel
van der Kooi in de AugustinÏtsjerke. 14.00 en
15.00 uur: 14.00 - 15.00 uur: Lezing over leven
en werk van Willem Bartel van der Kooi door
kunsthistorica Gerhild van Rooij in Augustinusga. BUITENPOST – Kunstweek van
Achtkarspelen. 13.00 -17.00 uur. Muziekmiddag met Wander van Duin en (oud-)leerlingen
bij de Binnen Markt. TYTSJERK, - Vijversburg: Bewonder prachtige zilveren kunstwerkjes tijdens Zilveren Zondag en breng een
bezoek aan de Open Kas vanaf 11.00 uur. Zie
agenda op www.vijversburg.nl
MAANDAG 28 MEI t/m DONDERDAG 31 MEI
- DAMWÂLD – Avond-4-daagse
KOLLUMERZWAAG – Avond4daagse.
DINSDAG 29 MEI t/m ZATERDAG 1 JUNI DRIEZUM/WÂLTERSWÂLD – Avond-

4daagse.
TWIJZELERHEIDE – Avond4daagse.
WOENSDAG 30 MEI - DE WESTEREEN
- SC Cambuur komt naar vv Zwaagwesteinde,
voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. SC
Cambuur Voetbalmiddag van 15:00-18:00 uur,
sportcomplex v.v. Zwaagwesteinde, Sportloane
4. Inschrijven: www.cambuur.nl/voetbalkampen.
ZATERDAG 2 JUNI - DE WESTEREEN
– Ophalen oud papier t.b.v. Protestantse
Gemeente De Westereen. Vanaf 08.00 uur.
Graag gebundeld. RINSUMAGEAST –
Oldtimerfestival en boerentrekkertrek aan de
Eysingawei. DROGEHAM - Kunstweek van
Achtkarspelen. Een hele dag Kunst, Cultuur
en Historie op De Buwepleats op It Kleasterbreed 3.10.30 – 15.00 uur: Kunst&Kitsch.
Laat meegebrachte voorwerpen beoordelen
door deskundigen! Aanmelding noodzakelijk!
€ 5,00 p.p. max 3 voorwerpen. 10.30-15.00
uur: Ambacht & Vintagemarkt, open tuin,
rondleidingen en exposities. Tevens zicht veilingstukken Keunstkrite Kunstveiling. 14.0017.00 uur. Optreden Ierse Folkband The Reel
Thing in de tuin. 15.00-16.00 uur. Prijsuitreiking Keunstkrite Fotowedstrijd 2018. 16.0018.00 uur. Keunstkrite Kunstveiling. Oude en
moderne kunst uit Noord Nederland onder de
hamer. 18.00 uur. Trekking winnaar Stempelactie en feestelijke afsluiting Kunstweek door
burgemeester Gerbrandy van Achtkarspelen.
WOENSDAG 6 JUNI - DAMWÂLD – Jaap
Gulmans Ringrijderij van 18.00-20.30 uur aan
de Achterwei.
ZATERDAG 9 JUNI   - KOLLUM – Drakenbootrace, braderie en Oldtimer Show van
08.00-02.00 in het Centrum. HURDEGARYP – Jubileumfeest tennisvereniging
Galefjild van 10.00-02.00 uur. NOARDBURGUM – NK -autocrosswedstrijd van af
10.00 uur. BUITENPOST - Workshop botanisch tekenen door Kunstacademie Friesland.
10.30-16.00 uur € 75,- inclusief koffie/thee.
Voor meer informatie en aanmelden zie www.
kunstacademiefriesland.nl. Botanische Tuin
De Kruidhof, Schoolstraat 29b. BUITENPOST – Fierljeppen 2e klasse. Aanvang 14.30
uur. 1e klasse. Aanvang 19.00 uur.
DINSDAG 12 t/m VRIJDAG 15 JUNI - HARKEMA – Fiets driedaagse. Openluchtmuseum
/ Themapark De Spitkeet, De Dunen 3, 9281
KT Harkema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet.
WOENSDAG 13 t/m ZATERDAG 16 JUNI FEANWÂLDEN - Kermis op de Koemarkt
IEDERE MAANDAG - FEANWÂLDEN 14.30 tot 16.30 uur; Bibliotheek De Boekehoeke in Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek en
een gratis kopje koffie. Kom gerust eens langs,
UVV Veenwouden.
IEDERE DINSDAG - DE WESTEREEN - Iedere dinsdag kun je tussen 9.30 uur en 12.00
uur binnenlopen bij het Badhûs aan de Sportloane 2B in De Westereen. Iedereen die graag
andere mensen wil ontmoeten, is van harte
welkom. De Buurtkamer is een initiatief van
Stichting Welzijn het Bolwerk en Stichting
AanZet. Sportloane 2B in De Westereen.
Informatie: www.debuurtkamer.com, mail via
info@debuurtkamer.com of neem contact op
via Stichting Welzijn het Bolwerk: 0519-29
22 23.
IEDERE WOENSDAG - FEANWÂLDEN 9.30 tot 11.30 uur Bibliotheek De Boekehoeke
in Talma Hoeve, € 0,50 voor een boek en een
gratis kopje koffie. Kom gerust eens langs,
UVV Veenwouden.
IEDERE DONDERDAG - DE WESTEREEN
- Week vlooienmarkt, markthal ’t Spoor van
10.00-17.00 uur. Toegang gratis.
IEDERE VRIJDAG   - DE WESTEREEN –
Koffie café De Kazerne van 9.30 tot 12.00 uur.
Mûnewei 17.
MAANDELIJKS - DAMWÂLD – Elke 1e en
3e dinsdag van de maand van 10.00-12.00
brei- en haakcafé in de Foyer van de Krúswei.
DE WESTEREEN - Handwerkcafé in de
Doopsgezinde kerk De Westereen, op de laat-

ste donderdagmiddag van de maand van14.0016.00 uur. Voorstraat 44. Info: 06-22052806
MUSEA/EXPOSITIES - BUITENPOST - t/m
6 juli. Gemeentehuis Achtkarspelen. Schilderijen en aquarellen van beeldend kunstenaar
Rein Halbersma (Kollum). Thema: tusken
Waad en Wâlden Stationsstraat 18, 9285NH
Buitenpost. Open: maandag t/m vrijdag 09.0012.00 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,
Schoolstraat 29b, 9285 Buitenpost. Entree:
volw. € 6,50; kinderen t/m 4 jaar gratis; kinderen 5 t/m 11 jaar € 3,00; 65+ € 5,25. Museumkaart: gratis. BUITENPOST - IJstijdenmuseum 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 | Schoolstraat
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 openingstijden niet altijd bemand. Als er
niemand aanwezig is, kunt u via de intercom
of uw mobiele telefoon de dienstdoende rondleider opbellen. Winterseizoen (1 oktober t/m
31 maart). Alleen op afspraak: Lolly Kingma
– (0519) 33 25 75. Entree: Volwassenen: € 3,50
Kinderen 5 t/m 12 jaar: € 1,00 Kinderen t/m
4 jaar: Gratis. BURGUM - Vaste exposities;
Bulthuis, Minsken, Geologie en Archeologie.
Streekmuseum-Volkssterrenwacht, Menno
van Coehoornweg 9. Open: dinsdag t/m zondag 13:00-17:00 uur, vrijdagavond van 19:0022:00 uur. Entree: kinderen t/m 3 jaar gratis,
van 4 t/m 12 jaar € 2,50, vanaf 13 jaar € 4,00.
BURGUM - De schepping als pure kunst
door kunstenaar Jan Kooistra. Tot en met 28
oktober. In het Observeum (StreekmuseumVolkssterrenwacht). Entree: kinderen tot 6
jaar gratis; 6 tot 16 jaar 3,00; volwassenen
4,50. Openingstijden: www.observeum.nl
BURGUM – Nieuwe expositie “De lente in
aantocht”. VAKwerk Burgum. Tsjibbe Geartsstrjitte 3 (schuin tegenover de Hema).
Deelnemers: DUZZZ, beeldhouwen; Gerda
Douma, schilderijen in olieverf; Hans v.d. Lei,
fotografie; Hanneke Luit, fotografie; Jennie
Monen, aquarellen; Jetty Boterhoek, schilderijen in acryl- en olieverf; Joke Ket, schilderijen
mixed media in olieverf; Leo Maarleveld, keramiek; May Hobma, beschilderde eieren; Pieter
Baarsma, ontwerper; Roland Meijer, keramiek;
Wopke Schat, houten meubels. Openingstijden: Woensdag 13.00-17.00 uur; Vrijdag
13.00-20.00 uur; Zaterdag 11.00-17.00 uur;
1e zondag van de maand van 14.00-17.00 uur.
DAMWÂLD - Openluchtmuseum De Sûkerei. 31 maart t/m 31 oktober. Dinsdag t/m
zondag 13.00-17.00 uur. Entree € 5,00; kinderen 6 t/m 12 jaar € 2,50; kinderen t/m 5 jaar
gratis. Trekwei 8a. 0511-420936 E-mail: info@
desukerei.nl www.desukerei.nlDAMWÂLD
- t/m december. Galerie Jan Reinder Adema.
Diverse exposities van bekende nationale en
Friese kunstenaars met o.a. Marte Röling, Sam
Dekker en Pieter Pander. www.janreinderadema.nl Expositie Pieter Pander. Deze expositie
is nog te bezichtigen in vrijdag 13 en 20 april
en de zaterdagen 14 en 21 april. Open 13:30 –

17:00 uur (en op afspraak). Haadwei 43. 0511
– 424696. www.janreinderadema.nl info@
janreinderadema.nlDAMWÂLD – Galerie
Koos Hiemstra open op afspraak of op avontuur. Eigen werk. 0511-421251 Haadwei 25.
DRACHTEN - Overzichtstentoonstelling
“Beeldende kracht van Karton” van kunstenaar
Jan Reinder Adema uit Damwâld van 22 april
- 9 juli in Museum Dr8888. FEANWÂLDEN – T/m zondag 24 juni. Expositie Doet
Boersma: olieverfschilderijen. Zomerexpositie
Raponsje, een sprookje in textiel Buiten vanaf
1 mei; buiten en binnen en vanaf de toren: za.
30 juni t/m zo. 9 sept. Gehele jaar: ‘het laatste
Friese torenkasteel’. Openingstijden: dinsdag
t/m zondag 13.30-17.00 u. (m.u.v. zaalverhuur).
HARKEMA - Tentoonstelling: ‘Mei griffel en
laai’ (‘Met griffel en lei’). Openluchtmuseum/
Themapark De Spitkeet, De Dunen 3, 9281
KT Harkema, 0512-840431, info@despitkeet.
nl, www.facebook.com/spitkeet. 1 april t/m 31
oktober. Dinsdag t/m zaterdag: 10.00-17.00;
zondag 13.00-17.00. HEGEBEINTUM
– Een klim waard. Welkom aan de voet van
de hoogste terp van Nederland .April t/m
oktober 10.00-17.00 uur. Zon en feestdagen
12.00-17.00 uur. November t/m maart 13.0017.00 uur. Entree: volw. € 3,50; kind t/m 12
jaar gratis. HURDEGARYP – Gerrit Dijkstra, 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 Ambacht Ten Boer (Schilderijen en
beelden) in gezondheidscentrum VoorZorg.
T/m 18 augustus. Maandag-vrijdag 08.0017.00 uur, laatste zaterdag van de maand 10.0016.00 uur. KOLLUM – Atelier 7 KunstlokaalKollum. Voorstraat 55. Expositie Louise de
Winter, Papergirls en figuratieve schilderijen
en Max de Winter suggestief, figuratieve olieen acrylschilderijen. Alleen open op afspraak.
0511-450752. RINSUMAGEAST – Klooster Claercamp. Permanente expositie over de
Friese kloostergeschiedenis. Open zaterdag en
zondag 13.00-17.00 uur. Entree € 3,00. Klaarkampsterwei 6. TYTSJERK – Park Vijversburg. Dagelijks 08:00 uur tot 18:00 uur. Swarteweisein 2, Tytsjerk, 0511 – 432427, www.
vijversburg.nl, Facebook.com/parkvijversburg.
VEENKLOOSTER - Ritselende bladeren
en Gouden licht in Galerie Noordvleugel. Zeven kunstenaars presenteren zich. De kunstenaars zijn: Paul Christiaan Bos, Gabriel Gressie, Ahmad Haraji, Annita Hoekstra, Romee
Kanis, Patrick van der Linde en Brita Seifert.
VEENKLOOSTER – expositie, lezing Bearn Bilker over de Oranjes in It Lytse Slot. In
samenwerking met MichtaMEnsemble o.l.v.
Dirk Jan Apoll-Helmus, leerlingen van Lauwers College en Piter Jelles !mpulse. De data
zijn: 11/12 mei –18/19 mei –25/26 mei 13:00
–17:00 uur. Toegang: € 4 p.p. Kleasterwei7. Informatie en opgave: jeltje.vanleijen@hotmail.
com of 06 13612735. WIERUM - “Freerk
Kamma, de witte Papoea terug in Wierum”.
LF 2018. In de Museumkerk. Open vanaf 2
juni in elk geval open op zaterdag en zondagmiddag van 13.00-17.00 uur.
Wijzigingen voorbehouden. Controleer altijd even of
er nog veranderingen in het programma zijn.

Frysk sprekwurd
Nimmen sjocht syn eigen bult, in
oar kriget altyd de skuld.
Niemand ziet zijn eigen bult,
een ander krijgt altijd de schuld.
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Nieuw bij Total
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• Attractie
verhuur
• Jacuzzi
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KEUKENS OP MAAT

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

Kom naar ons kantoor en ervaar zelf hoe
persoonlijk en dichtbij RegioBank is.

K. Venema Assurantiën

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

De koffie staat klaar!

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

MEI 2018 | de Westereender | 25

Biodanza in Buitenpost
Hou jij van dansen? Op woensdagavond 16 mei is er een kennismakingsles van
Biodanza met Titia in ’t Koartling, Schoolstraat 31 te Buitenpost. Het begint om
19.30 uur, vanaf 19.15 uur ben je welkom. Na afloop is er gelegenheid om samen
een kopje thee te drinken. Er is geen danservaring nodig, iedereen kan de oefeningen doen vanuit de eigen mogelijkheden. De muziek waarop wordt gedanst is heel
divers. Afwisselend zijn er individuele dansen, oefeningen in tweetallen en met de
hele groep. Er volgt dit voorjaar een serie van 4 lessen op : 23, 30 mei en 6, 13 juni.
Voor meer informatie en aanmelden kijk op de facebook pagina: Biodanza met
Titia, mail naar: titiabiodanza@gmail.com of bel 0511 – 227089 / 06 – 12663313.
Je kunt ook een kijken op de website van de VBN (Vereniging Biodanza docenten
Nederland) www.biodanza.nl waar zij lid van is.

Lente-expositie Grûn van
kunstschilder Doet Boersma
FEANWALDEN – De Leeuwarder kunstschilder Doet Boersma is een nieuwe
weg ingeslagen in haar schilderwerken. Ze laat in haar nieuwe werk de
‘onzichtbare processen’ in de natuur zien. Haar kleurige werk is t/m 24
juni te zien in de Schierstins te Feanwâlden.

Na jaren landschappen geschilderd
te hebben, wil ze meer de essentie
laten zien. Geabstraheerd geeft Doet
de natuurlijke processen weer, zoals de vruchtbaarheid van de aarde
(in het Fries: grûn), het wortelen,
de invloed van licht en water, maar
ook de verleiding voor insecten door
kleur en geur.n het onderwerp ‘landschap’ kan Doet haar kunstenaarschap kwijt: kleur, vorm, sfeer, dynamiek en abstracties. Dit resulteert in
een bombardement van kleur, want
Doet is een volbloed colorist. Toch
maakt ze ook ingetogen werk, uiterst
subtiel van kleur en sfeer. Bovendien
organiseert ze een tekenwandeltocht,
waarbij over een mooie route van
maximaal 4 kilometer gewandeld en
getekend wordt. Dat is op zaterdag 2
juni tussen 10.00 en 16.00 uur. Opgave kan via info@kafrl.nl (Kunstacademie Friesland in Leeuwarden).
Doet Boersma (Wjelsryp, 1958)

doorliep de lerarenopleiding (tekenen
en handvaardigheid) in Leeuwarden en de kunstacademie Minerva
in Groningen. Zij heeft zelf in de
Friese hoofdstad de Kunstacademie
Friesland opgezet in het voormalige
gemeentehuis van Leeuwarderadeel
aan de Schrans. Bovendien geeft ze
ook elders teken- en schildercursussen. Ze exposeert regelmatig als ‘artist
in residence’ in het buitenland, zoals
China, Ierland, Italië, Portugal en de
Verenigde Staten.Informatie is verder
te vinden op de websites www.schierstins.nl en www.kunstacademiefriesland.nl en via info@schierstins.nl,
tel.: 0511-472937. Bezoekers van de
Schierstins kunnen tegelijk ook de
vaste tentoonstellingen ‘Het Laatste Friese Torenkasteel’ en de Theun
de Vrieskeamer bezichtigen. Ook op
Hemelvaartsdag en Pinkstermaandag
is de Schierstins open. Buiten bloeien
de stinzenplanten.

Handwerkcafé in de Doopsgezinde
kerk De Westereen
Haken, breien, quilten: handwerken is weer helemaal terug van weggeweest. Werd het een aantal jaren terug nog afgedaan
als oubollig nu heeft handwerken het imago van hip en rustgevend. We mogen onze brei-, borduur/quilt- en haaknaalden
weer voor het licht halen en aan de slag gaan. Het kan iets nieuws zijn maar het kan ook iets zijn wat al een paar jaar ligt
te verstoffen. In het nieuw op te starten handwerkcafé beslist uzelf waar u mee aan de slag gaat. Doel is dat u een gezellige
middag heeft waarbij er gehandwerkt wordt, patronen en tips uitgewisseld kunnen worden of u komt gewoon even langs
voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee. Als extraatje is het mogelijk om een knoopje aan te laten naaien, mocht u dat zelf niet meer kunnen. Het handwerkcafé is 1 x per maand op de laatste donderdagmiddag van de maand
van14.00-16.00 uur. Eerst volgende keer op: 24 mei. Doopsgezinde kerk, Voorstraat 44, De Westereen. Info: 06-22052806

Pearl Jamming, Europe’s number
one Pearl Jam tribute
Zaterdag 19 mei is er in zaal De Krúswei in Damwâld een prachtig optreden van Pearl Jamming, Europe’s number one Pearl Jam tribute met in
het voorprogramma The Acoustic Alternative & Crackerman...Stone Temple Pilots Tribute. Met een gezamenlijke liefde voor een van de grootste
rockbands aller tijden brengt Pearl Jamming energieke liveshows die we
normaal alleen van Vedder en zijn mannen zelf gewend zijn.

Met jarenlange ervaring op zak is
Pearl Jamming een geoliede machine die over je heen dendert,
met hoogstaande solo’s, een strakke
ritmesectie en een charismatische
frontman. Urenlang heeft de band
gespendeerd aan het bestuderen van
de albums en liveopnames van Pearl

Jam om de band tot in het kleinste
detail te kunnen vangen. Deze vlekkeloze muzikale uitvoering samen
met de authentieke banduitstraling
en podiumaankleding maken deze act
tot de meest nauwkeurige benadering
van Pearl Jam. Naast de grote hits uit
de jaren ’90 zoals “Alive”, “Black” en

RegioBank De Westereen druk bezocht
bij Expo 2018
Driezum/Wouterswoude – Donderdag 12 april tot en met zaterdag 14
april 2018 vond de Expo plaats. Ook RegioBank De Westereen/K. Venema Assurantiën vertegenwoordigde een prachtige stand. De belangstelling was groot en er is veel gelachen, ideeën uitgewisseld en leuke
gesprekken gevoerd.

Vakantie bijbel
klub 2018
Het thema voor de Vakantie bijbel
klub 2018 op 23, 24 en 25 juli in het
Badhûs, in De Westereen is dit jaar:
‘Aan tafel’, samen eten is gezellig. Je
eet met mensen bij wie je hoort. Aan
tafel leer je elkaar goed kennen, samen
eten verbindt. Het herinnert ons aan
een belangrijk aspect van wie Jezus is:
Hij zoekt mensen op en eet met hen.
Jezus ziet ook jou en nodigt jou uit
om Hem te ontvangen, Hij wil de belangrijkste in je leven zijn. De tijden
zijn: 9.30 – 12.00 uur. Opgave is niet
nodig, je bent welkom!

Vrijwilligers gezocht!

Wij zoeken nog vrijwilligers die willen helpen bij de Vakantie bijbel klub
op 23,24 en 25 juli aanstaande in het
Badhûs in De Westereen. Op maandag en dinsdag gaat het om hulp bij
knutselen en woensdag bij het spellencircuit. Is dit iets voor jou of weet
je iemand? Leeftijd minimaal 15 jaar!
Graag je naam, telefoonnummer,
mailadres en eventueel je voorkeur
voor welke datum en groep doorgeven
aan Sjoukje Alma, 06 25405740.

“Jeremy” speelt Pearl Jamming ook
het betere nieuwe werk van de laatste
jaren en zijn ook nummers als “Sirens” en “Just Breathe” aan het repertoire toegevoegd. Om de live ervaring
compleet te maken worden zelfs de
covers van bijvoorbeeld Neil Young
in de setlist meegenomen. Elk optreden bewijst Pearl Jamming weer zijn
positie als dé Pearl Jam tribute waar
te maken, en het is voor de Pearl Jam
liefhebber dan ook een ‘must’ om deze
act een keer live aan het werk te hebben gezien.

dit gedachtengoed gewaardeerd wordt
bij onze klanten en de bezoekers van de
Expo is duidelijk.

Naast de gesprekken was er ook nog
ons Raadspel. Een goed gevuld spaarvarken was het middelpunt van dit
spel. Vele pogingen zijn gedaan om de
inhoud van dit varkentje te raden. Mevrouw M. Wielstra-Bosgraaf wist met
haar schatting van € 257,21 het bedrag
op 75 cent na juist te raden. Hiermee
is zij de grote winnaar van ons Raadspel. Zij mag de volledige inhoud in
ontvangst nemen, wij wensen haar veel
plezier met de prijs.
Wij kunnen terug kijken op een zeer
geslaagde Expo. Het was een erg leuke
ervaring en het is altijd fijn om ook andere mensen enthousiast te zien over de
RegioBank.

RegioBank De Westereen, gevestigd
in het voormalige Friesland Bank
pand, is een bank waar men nog persoonlijk kan bankieren. Baliewerk-

zaamheden zijn dagelijkse kost voor de
medewerkers van K. Venema Assurantiën. Persoonlijke aandacht vinden wij
belangrijk en daar staan we voor. Dat

Wilt u ook persoonlijk bankieren bij iemand die u kent en waar u begrijpelijke
oplossingen krijgt aangeboden? Wij
zien u graag bij K. Venema Assurantiën
voor een persoonlijk gesprek.

By Buuf editie 11 een ongeëvenaard succes
Op zaterdag 21 april konden
veel dames weer losgaan in het
Badhûs. Daar werd door ‘By Buuf’
de elfde editie van hun populaire
kinderkleding- en speelgoedbeurs  
georganiseerd. Ruim voor openingstijd vormde zich al een rij
voor de ingang.

Toen om 10 uur de deuren openden
deed blijken dat er genoeg spullen waren om alle 400 bezoekers met een volle
big-shopper richting de kassa te laten
gaan. De bezoekers waren onder de indruk van het gigantisch grote en vooral

brede aanbod. Maar liefst 100 deelnemers hadden hun spullen thuis gestickerd en naar het ‘Badhûs’ gebracht.
Meer dan 400 tassen waren op donderdag en vrijdag gesorteerd door de
vrijwilligers, een team van zo’n 50 dames. Naast stapels kinderkleding, rekken met jassen, tafels met schoenen
en alle denkbare babybenodigdheden
kon men ook te kust en te keur in het
grote aanbod van (buiten)speelgoed.
Dankzij de vele vrijwilligers konden
bezoekers snel hun spullen afrekenen.

De dames achter By Buuf, Simone Pit
en Gerda Veenstra weten wel waarom
de populariteit van hun beurs nog
steeds toeneemt; “ Inmiddels is onze
beurs de grootste inbrengbeurs van
Friesland, mensen komen overal vandaan omdat ze weten dat bij ons echt
álles te vinden is op het gebied van
kinderkleding en speelgoed.
Deze eerste levensbehoefte heeft iedereen nodig, en als dat voor een klein
prijsje kan is dat natuurlijk extra leuk
meegenomen” aldus de dames. Na afloop van de beurs konden zij nog zo’n

25 zakken met speelgoed en kleding
schenken aan Stichting Kledingbank
Dantumadiel. Die zorgen ervoor dat
deze spullen een tweede leven krijgen
in gezinnen die leven van een minimum inkomen.
De dames van de organisatie én de
vrijwilligers kijken terug op een geslaagd evenement en blikken alvast
vooruit; “Komend najaar zijn we er
weer met editie 12!”
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- Kunstgebitten
- Klikgebit
- Reparaties klaar
terwijl u wacht
(indien mogelijk)

Bulthuissingel 1 (voormalige Friesland bank)
9251 BS Burgum
| 0511 - 465123

Tuin! Zwaagwesteinde

Bij Tuincentrum Tuin! vind je veel

Boppewei 17

tuin- en interieurideeën. Kom naar

9271 VH De Westereen

de meest inspirerende tuincentra

Tel.: (0511) 44 31 80

van Friesland!

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

Gratis adv
ies
en onderh
oud

8919 AB Leeuwarden
Tel.: (058) 266 23 85
WWW.TUINCENTRUMTUIN.NL

www.tandtechniek-kooistra.nl

Altijd dichtbij!
Alphega apotheek
de Dokkumer Wâlden

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

Alphega apotheek
de Dorpsacker

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

Jouw gezondheid is onze zorg

Hoe veilig is
jouw huis?
Tel. 0512-332650
info@tuskendikenenfeanen.nl

r
e
i
d
s
i
Uw hu e zorg!
onz

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

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

Drogeham
Lândyk 4
9289 LE

De Westereen
Ferlinge Stasjonstrjitte 1B
9271 CA

Surhuisterveen
De Dellen 50
9231 EC

WWW.TUSKENDIKENENFEANEN.NL
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Open Dag: kom kijken achter
de schermen bij RTV NOF
Altijd al eens willen weten hoe radio of tv wordt gemaakt? Wat een web
redacteur allemaal doet? Of lijkt het je leuk om zelf eens achter of misschien wel voor de tv-camera te staan? Goed nieuws: dat kan! Op 2 juni
gooit streekomroep RTV NOF in De Westereen haar deuren voor je open.

De medewerkers van RTV NOF maken radio, televisie en online media voor
alle inwoners van de regio NoordoostFriesland. Dat doen we met een hele
ploeg vrijwilligers die jou maar wat
graag vertellen over hun bezigheden.
Want we kunnen op alle fronten versterking gebruiken om onze ambities
voor de toekomst waar te maken. Op
zaterdag 2 juni geven we daarom een
exclusieve blik achter de schermen in
onze studio en op onze redactie. De hele
dag laten we zien hoe we radioprogramma’s maken, nieuwsbulletins samenstellen en video’s opnemen en monteren.
Daarnaast geven we uitleg over bekende
radioprogramma’s als het geestelijke
programma Klankbord, de sportshow

Rûnwei Sport, het verzoekprogramma
Holland Op Z’n Best en de actualiteitenrubriek De Weekend Nieuwsshow. De presentatoren, verslaggevers,
cameramensen, redacteuren, technici en
andere medewerkers ontvangen je (met
gebak!) in onze studio aan de Ferlinge
Stationsstrjite 1a in De Westereen. De
open dag is van 10-17 uur op zaterdag 2
juni 2018. Voor iedereen die denkt ‘best
eng, met microfoons en zo’: deze open
dag is juist voor jou! Kom gewoon eens
langs, RTV NOF laat je zien hoe leuk
het is om hier vrijwilliger te zijn. Interesse? Je mag ook altijd een mail sturen
naar: vacatures@rtvnof.nlvoor meer
informatie of een boodschap achterlaten via telefoonnummer: 0511-441202.

ZATERDAG 2 JUNI 2018

OPEN DAG

Foto: Evert de Vries

Namens de vereniging worden Alex en
Sjieuwke van harte gefeliciteerd met de
geboorte van hun dochter Trude Marije.
Gedurende het zwangerschapsverlof van
Sjieuwke de Jong - de Beer is Herman
de Hoop de enige uitvaartleider van onze
vereniging. Er wordt nogmaals gewezen
op, in het belang van de leden, tijdig wijzigingen door te geven. Dit kan schriftelijk
of via de mail. Dit om te komen tot een
goede ledenadministratie. Naar aanleiding van opmerkingen op het enquête
formulier over de aula, heeft het bestuur

het plan opgevat deze grondig te renoveren. Deze verbouwing is inmiddels afgerond en de aula is dan ook weer klaar voor
gebruik. Leden en belangstellenden zullen binnenkort in de gelegenheid gesteld
worden de vernieuwde aula te komen bezichtigen. De penningmeester de heer J.
de Boer geeft aan de hand van het financieel verslag, uitleg over de staat van inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar.
Het blijkt dat de uitgaven hoger waren,
dit komt ondermeer door het grote aantal uitvaarten in het afgelopen jaar. Toch

van 10:00 uur tot 17:00 uur

Ferlinge Stasjonsstrjitte 1A in De Westereen

rtvnof.nl

105.8, 107.0 en 107.3 fm
kanaal 20 (Kabelnoord)
     RTV NOF

Naast actieve vrijwilligers zoekt de
streekomroep ook mensen die ambitie
hebben om aansturing te geven aan de
diverse teams of willen ondersteunen in
de algehele organisatie.

kon de penningmeester meedelen dat het
resultaat positief was. De heren S. Smid
en S. van der Wal hebben steekproefsgewijs de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden. De kascommissie stelt dan ook
voor de penningmeester decharge te verlenen. De penningmeester heeft weer een
actuarieel rapport laten opmaken en uit
de uitslag hiervan blijkt dat de dekkingsgraad behoorlijk is gestegen ten opzichte
van het vorige rapport. De voorzitter stelt
dan ook voor de contributie te laten op €
16,50 (autom. incasso) en € 19,00 (acc.
girorekening) per jaar. De ledenkorting
blijft € 650,00. De aanwezige leden gaan
hiermee akkoord. Bestuursverkiezing; Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren
F. van der Meer en Y. Bekkema. Door het
bestuur worden voorgedragen de heren D.
Schreiber en S. van der Wal. Er zijn geen
tegenkandidaten zodat de beide heren
met algemene stemmen worden gekozen.
Nu Feike van der Meer is afgetreden als
voorzitter heeft het bestuur in zijn plaats
benoemd Sjoerd de Vries. Namens het
bestuur bedankt Jan de Boer de beide
heren voor hun jarenlange inzet voor de
vereniging en prettige samenwerking. Van
der Meer was 30 jaar bestuurslid waarvan
20 jaar als voorzitter en Bekkema zat 15
jaar in het bestuur. Als dank was er voor de
beide heren een enveloppe met inhoud en
voor de dames een mooi boeket bloemen.
De voorzitter Sj. de Vries bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en wenst ons welthuis.

25 jaar antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje
FEANWÂLDEN - Tijdens de open dag op zaterdag 26 mei zal antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje haar 25-jarig jubileum op een extra feestelijk wijze vieren. De
historie herleeft, want de paardentram komt voor even terug in Feanwâlden.

Sake P. Roodbergen “Fjildman” bij uitstek,
zal zijn nieuwste boek De Kievit signeren
en natuurlijk een praatje over de natuur
in Fryslân houden. Ook zal de winnaar
van de kaartenactie van vorig jaar bekend
gemaakt worden. In het kader daarvan
konden mensen bijzondere kaarten van uit
de hele wereld naar ons opsturen. Voor de
kinderen is er een springkussen aanwezig
en bovendien zal er een verhalenverteller
zijn. Als ambacht is er een boekbindster en
iemand die kalligrafeert. Verder is er muziek, spel, surprise, drankje en een hapje.

In 1983 kwamen Jan en Gryt Dantuma
te wonen in oud Wâldhûske aan de Voorweg in Wouterswoude, dit al snel te klein
werd, mede door de geboorte van de tweeling Nienke en Sietske. ‘Wij sliepen toen
tussen de kaarten en boeken. In 1989 verhuisd naar een groot herenhuis van Sytzamaweg in Driesum, waar wij de gang en
voorkamer als winkel in gebruik namen.
Naast de winkel begonnen wij op Koninginnedag met een buitenverkoop, met een
grote marktwagen voorin de tuin. Dit was
altijd een groot succes. Op een gegeven

Zaterdag 14 juli organiseren Doarpsfeest De Westereen en volleybalvereniging. AVIOS op camping De Zilveren maan in De Westereen weer het tweejaarlijks terugkerende stratenvolleybal toernooi. Ook dit jaar belooft het weer
een prachtig evenement te worden op een schitterende locatie. Ook aan de
kinderen van deelnemers en toeschouwers zal worden gedacht door middel
van het plaatsen van een springkussen. Uiteraard is er ook een catering aanwezig verzorgd door De Zilveren Maan. Deelname geldt voor zowel straten,
bedrijven, sportverenigingen (gevestigd in De Westereen) en vriendengroepen. Het team moet bestaan uit minimaal zes spelers waarvan twee dames
(meer mag ook). De minimumleeftijd is 12 jaar. Maximaal 8 personen excl.
coach. Ook dient er voor een scheidsrechter en een teller worden gezorgd.
Graag bij opgave naam van het team, contactpersoon en adresgegevens vermelden. De inschrijving sluit 7 juli.
Opgave: Sape de Voogd, Parkloane 28 en Christiaan van der Veen, Van Harinxmaloane 2a. Email: westereendervolleybalbokaal@gmail.com

Ledenvergadering “Uitvaartvereniging Zwaagwesteinde”
De uitvaartvereniging Zwaagwesteinde hield  op 10 april in het lokaal van
de Rotondetsjerke haar jaarlijkse ledenvergadering. Voorzitter F. van der
Meer opende de vergadering en heette een ieder welkom. De notulen
van 4 april 2017 worden goedgekeurd en getekend. Er waren 59 overledenen in het jaar 2017. De namen worden voorgelezen waarna staande
één minuur stilte in acht wordt genomen.

Straten volleybaltoernooi

moment kwam het huis vol te staan, slaapkamers, opkamer, keuken overal stonden
boeken en kaarten, dus zochten wij weer
naar iets groters,’ aldus de Dantuma’s. ‘Op
een dag kwam Jan thuis van zijn werk en
vertelde dat er een geweldig groot pand in
Veenwouden te koop stond en uiteindelijk
verhuisden wij in april 1997 weer. Dit was
de juiste keuze, want sinds april 2000 heeft
Jan hier volledig zijn beroep van gemaakt.
Wij maken soms verre reizen om naar internationale beurzen te gaan. Inmiddels
hebben wij al in België, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Frankrijk gestaan
met onze ansichtkaarten’. 25 jaar antiquariaat Het Vergeet-Mij-Nietje een moment
om bij stil te staan en te vieren.

SC Cambuur komt naar
Zwaagwesteinde
Op woensdag 30 mei 2018 wordt
er voor kinderen van 6 tot en met
15 jaar een SC Cambuur Voetbalmiddag georganiseerd bij v.v.
Zwaagwesteinde. De SC Cambuur
Voetbalmiddag vindt plaats van
15:00-18:00 uur op het sportcomplex van v.v. Zwaagwesteinde aan
de Sportloane 4 in De Westereen
en staat onder leiding van gediplomeerde trainers. Inschrijven kan via

www.cambuur.nl/voetbalkampen.
Kinderen trainen tijdens de Voetbalmiddag op dezelfde manier als de
eerste selectie van SC Cambuur. Voetbalontwikkeling en voetbalplezier
staan centraal tijdens de SC Cambuur
Voetbalmiddag. Na afloop ontvangen
alle deelnemende kinderen een goodie
bag en een Voetbalmiddag-deelnamecertificaat als herinnering aan de middag.

Rotary maakt zich zorgen
In de regio Noordoost Friesland zijn veel kleine bedrijven en ZZP’ers die
tot op heden geen voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid.  

Dat betekent dat bij langdurig ziek
zijn er geen brood op de plank
komt, omdat je als zelfstandige
geen doorbetaling van loon hebt
of een ziekte-uitkering. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid
wordt als een (te) grote kostenpost
gezien, maar de gevolgen zijn groot
als de zelfstandige zeer langdurig
ziek wordt. Is er geld om van te
leven? En de vaste lasten? Rotaryclub Lauwersland is een serviceclub
die zich inzet voor de samenleving.
Afgelopen jaren is met acties geld
opgehaald voor de Stichting Lezen
en Schrijven én de voedselbanken.
Daarnaast organiseert de club alle
jaren de Kollumer Katloop. Rotaryclub Lauwersland wil zich nu inzetten ten bate van ondernemers. De

club vindt het een zeer ongewenste situatie dat ondernemers bij arbeidsongeschiktheid niet zijn verzekerd, waardoor bij arbeidsongeschiktheid niets
wordt verdiend. Hierdoor kan men
al snel in de problemen komen. Een
broodfonds kan een goed alternatief
zijn. Wat dat is kunt u lezen op www.
bflauwersland.nl. Daarom organiseert
Rotaryclub Lauwersland in samenwerking met de BroodfondsMakers
een avond om zelfstandigen kennis
te laten maken met een alternatief
voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op maandag 14 mei 2018
wordt dit in Kollum georganiseerd
voor zelfstandigen uit Achtkarspelen,
Kollumerland en Oost Dantumadeel.
Aanmelden kan gratis via www.bflauwersland.nl.

Natuurfestival Proeven aan de
Natuur bij De Kruidhof
De Kruidhof hortus van Fryslân in
Buitenpost organiseert op zaterdag 12
mei van 10.00 tot 17.00 uur een natuurfestival waarbij proeven, beleven
en verhalen in de hoofdrol staan. Zo is
er een markt waarbij uitsluitend producten worden aangeboden die rechtstreeks uit de natuur komen. Op deze
dag zijn er gratis rondleidingen door
de tuinen en zijn er diverse proeverijen
van hapjes en drankjes met kruiden uit
de tuin. Op de markt staan standhouders met homemade jams en chutneys
met wild geplukt fruit en kruiden,
chocolade en bonbons vrij van geraffineerde suikers, zuivel en gluten, kruidenoliën en kruidenzout, honingproducten, wijn van de meest noordelijke
wijngaard van Nederland, vilt producten, prachtige biologische bloemen en
natuurlijke zepen. Deze middag geeft
Daniëlle Vergonet van Dhana Chocolade een miniworkshop over Raw Cacoa, tevens kunt u naar een mini lezing

van Martha Roeffel van Natuurlijk Matha over de kleuren van honing en draagt
Suzan Bosch gedichten voor over de
natuur. Daarnaast zijn er gratis rondleidingen over het maken van kruidenlikeur
met een likeurproeverij en over planten
die aantrekkelijk zijn voor bijen. Tussen
13.00-17.00 uur worden doorlopend demonstraties gegeven door Doet Boersma
over hoe zij het thema “Fertile Soil” verwerkt in haar schilderijen, door Hennie
Dijk-Stel over botanisch tekenen en
Henk den Boer vertelt over Land art; hoe
maak je kunst in de natuur. In de grote
Verkooptuin van De Kruidhof kunnen
bezoekers terecht voor een uitgebreide
collectie bijzondere (geneeskrachtige)
kruiden, groenteplantjes, fruitbomen,
kleinfruit, heesters, bijenplanten, rozen
en vaste plantensoorten. Het Tuincafé
met biologische en huisgemaakte lekkernijen is de hele dag geopend voor koffie
met gebak en lunch waarbij het proeven
aan de natuur centraal staat.
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GEWOON BIJ JOU IN DE BUURT:

Sport & Voeding
programma!

in samenwerking met:

- 3 maanden onbeperkt sporten
incl. persoonlijke schema’s
- 3 maanden onbeperkt meedoen
met alle groepslessen
- 3 maanden onbeperkt meedoen
met groepsfitness aan de Synrgy 360
- Intakegesprek van 1 uur bij Sûnens
- 4 x een consult van een half uur
- Voedingsdagboek
- Voedingsanalyse
+ advies persoonlijk dagmenu
- Wegen en meten (BMI, vetpercentage,
spier, bmr, visceraal vet etc.)

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

Geraniums, Fuchsia’s
perk- en kuipplanten
en hanging baskets
Leuk om te geven:

- Moederdag -

prachtige kant en klare opgemaakte bloembakken en mandjes
Kosten complete pakket:

105,-

Het adres vóór al uw tuinplanten. Ruime keus, eigen kwekerij, scherpe prijzen
en goed advies. Ook voor tuinkruiden, groenteplanten, meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen,
potterie,
tuinbenodigdheden
gewasbescher
ermi
er
rmings
mingsmiddelen, potte
tterie
tte
erie, tuinbeelden
l
lden
e tuinben
en
e odi
en
digdhed
di
igdhede
gdheden
en

Hemelsvaartdag open

(De prijs is inclusief vergoeding van uw
zorgverzekeraar. Deze vergoeding geld
alleen met een aanvullende verzekering)

Nieuweweg 35, 9269 TM Veenwouden
0511 - 227 222, info@fmtsport.nl

www.fmtsport.nl

KOM LANGS BIJ ROTTINÉ DIERENSPECIAALZAAK.

Hengelsport!!!
Het nieuwe SPRO assortiment 2018 staat weer voor u klaar!

Superaanbieding:

3 pluggen naar keuze voor maar € 5,-. Op = op!
Tevens volop maden, wormen, lokvoer en
andere hengelsportbenodigdheden.

Het adres voor
uw huisdier!
Rottiné de
duivenspecialist
van de regio!
Ma. t/m wo.
Do.
Vrij.
Za.

Openingstijden
8:30 - 18:00
8:30 - 21:00
8:30 - 18:00
8:30 - 16:00

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

www.tuincentrumdesweach.nl

Foarwei 210 Kollumerzwaag

tel.: 0511-447160
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Tuincentrum De Sweach een begrip in de regio

Foto’s: Bettie Zijlstra

Tuincentrum De Sweach is sinds 1983 een onafhankelijk familiebedrijf.
Op 1 januari van dit jaar heeft Theunis Banga het bedrijf van zijn ouders
overgenomen. In die afgelopen 35 jaar heeft De Sweach zich ontwikkeld tot een volwaardig tuincentrum. Een begrip in de regio noordoost
Friesland, voor iedereen die van tuinen houdt. Banga: ‘Wij gaan uiteraard
in de toekomst een aantal aspecten veranderen. Maar wat zeker niet
veranderd wordt is het uitstekende gratis advies, de hoge kwaliteit, de
goede service, de grote keuze en natuurlijk de betaalbare prijzen.’

‘Het is uiteraard altijd zo, dat je een
bedrijf iets anders neerzet als je het
overneemt. Dat is ook mijn intentie,
maar dan via de weg van de geleidelijkheid. Tuincentrum De Sweach is
een begrip geworden in de regio, maar
we moeten wel met de tijd meegaan.
Er zal het een en ander veranderd
worden, er komen onder andere ook
waterplanten in het assortiment. We
blijven echter puur een plantencen-

trum met meer dan duizend verschillende soorten planten en ook bomen.
We richten ons op die aspecten waarin we sterk zijn, waarin we geloven.
Dat is het groencentrum, de tuin in al
zijn facetten. De kleine, maar ook de
grote tuin. Mensen kunnen bij ons terecht voor een plant, bijvoorbeeld om
cadeau te geven of voor op het balkon of in de tuin, maar ook voor het

compleet inrichten van een perk of
een hele tuin. Door onze ervaring en
deskundigheid kunnen we bovendien
uitstekend adviseren. Dat is belangrijk om optimaal te kunnen genieten
van de tuin. Een mooie tuin begint
bij de basis en daar hoort advies bij,
vooral als je een tuin wil waar je van
het voorjaar tot het najaar van kunt
genieten,’ aldus Theunis Banga.
Tuincentrum De Sweach kenmerkt
zich als groencentrum door een breed

assortiment planten en bomen. Zeker niet onbelangrijk is de gunstige
prijsvorming die wordt gehanteerd
en de waarborg van goede kwaliteit.
‘Tevens kunt u de werkzaamheden
in uw tuin door ons laten verrichten,
hierdoor zijn wij onze klanten optimaal van dienst. U kunt bij tuincentrum De Sweach deskundig tuinadvies verwachten. Een kleine greep uit
de gewasgroepen die bij de Sweach te
verkrijgen zijn: vaste planten, perken kuipplanten, bloembollen, heide,

Prijzen Koningsdag De Westereen
DE WESTEREEN – Koningsdag 2018 verliep ook in De Westereen onder
gunstige weersomstandigheden. Mede hierdoor werd het een gezellige dag, waar veel te beleven en te genieten viel. Niet alleen voor de
ouderen, maar WOK, had vooral ook aan de jeugd gedacht, door diverse
doe activiteiten, zoals springkussen, touwattracties enz. Naast de vele
sponsoren en vrijwilligers die deze dag ondersteunden, was er ook een
grote verloting met prachtige prijzen.

De uitslag van de verloting met de vijf
hoofdprijzen was aan het einde van de
middag tijdens het muzikale spektakel met regionale artiesten.
De 1e prijs, een fiets beschikbaar gesteld door Het Westereender Oranje

Komitee (WOK), met sponsoring van
Rijwielservice De Westereen van Ed
Toering werd gewonnen door Esmée
Boorsma. De 2e prijs een waardebon
€ 250,- van zaal 10 werd gewonnen
door Jouke Schat. De 3e prijs, een

waardebon € 150,- van Sake Store
werd gewonnen door Klaas Terpstra.
De 4e prijs een spiegel, beschikbaar
gesteld door Jasper Agema, van Bony
Design ging naar Baudie Santema
(in ontvangst genomen door haar
vader Simon Santema ). De 5e prijs
een waardebon € 100,- Dijkstra woninginrichting (Frans en Jitske van
Wieren) werd gewonnen door Sietske
Visser.
Foto’s: Thijs de Hoop.

sierheesters, klimplanten, rozen, bosplantsoen, fruitbomen, coniferen, sieren vormbomen.
Het merendeel van de productgroepen zijn ordelijk ondergebracht in de
verkoopkas van ruim 4000m2. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor de
juiste meststoffen, bodem verbeterende materialen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook voor een ruime keus
aan tuinbeelden, waterornamenten en
potterie bent u bij De Sweach aan het
juiste adres.’
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Tel.: 0511 - 42 37 97
www.wenwinkel.nl info@eintevisser.nl

Uitnodiging feestelijke opening
‘It Goddeloas Fiersicht’

TOT ZIENS BIJ WENWINKEL 4JOUWER

De projectorganisatie van De Centrale As nodigt u van harte uit voor de
opening van ‘It Goddeloas Fiersicht’. Op feestelijke wijze zal burgemeester
Klaas Agricola, samen met de voorzitters van het dorpsbelang, de
uitkijktoren openen. Het fiersicht is één van de elementen in het landschap
in de gemeenten die de Sintrale As doorkruist.

Wanneer:
Tijd:
Locatie:

8 juni 2018
16.00 uur
De Sanjes, Feanwâlden

Wij verzoeken een ieder zo veel mogelijk op de fiets naar de opening
te komen. Mocht u wel met de auto komen, dan kunt u deze parkeren
op het terrein van Sanjesfertier aan de Sanjes 4 te Feanwâlden.

De rust en regelmaat op de boerderij, het deel uitmaken van een positieve groep, actief zijn
zonder de druk van “het moeten” te ervaren; voor veel mensen met een begeleidingsvraag is
de zorgboerderij een uitkomst. De diverse activiteiten, het vaste ritme van de werkzaamheden, de ruimte op de zorgboerderij en de omgeving doen de mensen op de dagbesteding
goed. Wij richten ons bij de dagbesteding speciaal op mensen met psychische problemen, zij
die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt of degene die weer begeleid moet worden
naar de arbeidsmarkt. Ook mensen met een licht verstandelijke beperking zijn welkom!

Zorgboerderij De Lakenvelder
Foarwei 127
9298 JG Kollumerzwaag

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.

T. 06 - 2949 4874
info@zorgboerderijdelakenvelder.nl
www.zorgboerderijdelakenvelder.nl

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

Spilet yn maaie yn De Westereen
Maak kennis in onze salon met de nieuwe kleuren
van CØR Collor van O&M color. De nieuwe generatie
in kleuren die Ammonia, PPD en Resorcinol vrij zijn.
Een mooie schone kleur die zeer mild is voor de
hoofdhuid en uw haar. Perfecte grijsdekking en
wel 100 geweldig mooie kleuren.
Skoallestrjitte 1, De Westereen
tel. nr. 0511 - 44 72 16

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

of boek online via

www.kapsalonshe.nl

Ynformaasje en tickets: www.taalopitspoar.frl
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Uitzichttoren It Goddeloas Fiersicht
verbindt juist ook het heden met het
verleden van de regio. De “skyline” van
destijds de IJstijd, die tevens de machtige imposante keien naar Dantumadiel bracht en de combinatie met de
natuur. Vanuit de top zullen bezoekers
de prachtige bruine kiekendief boven
de rietvelden van de Houtwiel kunnen zien vliegen, op zoek naar prooi
voor hun jongen.

FEANWÂLDEN – Wie straks vanaf De Westereen, Falom, Feanwâlden of
Goddeloaze Singel komt, kan hem bijna niet missen; ‘It Goddeloas Fiersicht’ bij De Sanjes in Feanwâlden. Deze opvallende ovale uitkijktoren
in het landschap, is zeven meter hoog en gebouwd op een ‘terp’. Vanuit
het project De Centrale As heeft de provincie Fryslân, in overleg met de
gemeente Dantumadiel, aan het architectenbureau Next de opdracht
gegeven een zogenaamd landmark te ontwerpen.

Beeldend kunstenaar Paul Edens
heeft een ontwerp gemaakt, waarbij
is gekozen voor een uitzichtoren: It
Goddeloas Fiersicht. Dit landmark, is
gesitueerd tussen speel- en dierenpark
Sanjesfertier en de Rûnwei ten westen
van de Sintrale As, ter hoogte van de
aansluiting Feanwâlden/De Westereen en biedt onder andere een schitterend uitzicht over “de Nieuwe natuur”
in de Houtwiel. Wethouder Emke
Peterson (FNP) gaf onlangs het eerste
startsein voor de bouw.
It Goddeloas Fiersicht is één van de
drie landmarks die langs de Sintrale
As komen. Alle drie gemeenten die
de Sintrale As doorkruist, kregen
hiervoor vanuit het projectgebouw
100.000 euro ter beschikking. Inmiddels loopt Tytsjerksteradiel voorop,
want het kunstwerk bij het Hendrik

Bulthuis Aquaduct is reeds in 2016
geplaatst. Het kunstwerk in de gemeente Dongeradeel, een bastion bij
Dokkum, loopt intussen een behoorlijke vertraging op, in tegenstelling tot
It Goddeloas Fiersicht, dat begin juni
klaar moet zijn. De voorbereidende
werkzaamheden zijn inmiddels al in
volle gang. Bij Noppert Beton liggen de eerste blokken, uitgevoerd in
prachtige nuance kleuren. Opvallend
mooi en zeer waarschijnlijk uitstekend passend in het fraaie landschap.
It Goddeloas Fiersicht is een toren, die is opgebouwd van betonnen
bouwstenen. Aan de binnenkant van
de toren komt een betonnen trap, die
naar het open uitzichtpunt bovenop
de toren leidt. In de toren komen
zwerfkeien te liggen die bij de aanleg
van de Centrale As gevonden zijn.
Om te voorkomen dat men het naast-

gelegen natuurgebied kan betreden,
wordt om de toren sleedoorn geplant.
De ronde uitkijktoren, die een hoogte
krijgt van 7.38 meter, wordt gebouwd
op een anderhalf meter hoge terp. De
hoogte van de terp sluit aan op de
hoogte van de naastgelegen rotonde
(2.30 meter +NAP). Het gemiddelde
maaiveld in het plangebied is circa 1
meter +NAP. De totale hoogte van de
toren inclusief terp is 9.68 + NAP. Bezoekers die de betonnen, twintig centimeter dikke treden overwinnen naar
de top, kunnen zich verwonderen over

de nieuwe natuur, die dankzij de aanleg van de Sintrale As is gerealiseerd.
It Goddeloas Fiersicht krijgt uiteindelijk een totaalhoogte even hoog
als het maaiveld in de IJstijd. Binnen
in de uitzichtoren, die dus een open
karakter kent, zullen een groot aantal
van de zwerfkeien die tevoorschijn
zijn gekomen met de aanleg van de
autoweg, een prachtig plekje vinden.
Deze keien liggen nu in een poeltje
vlak tegen het spoor.
Het unieke van It Goddeloas Fiersicht is gelegen in het heden, maar

De keuze voor het uiteindelijke ontwerp en de locatie is gemaakt in
overleg met diverse betrokken partijen, zoals de provincie Fryslân, de
gemeente Dantumadiel, Staatsbosbeheer, Dorpsbelangen Feanwâlden/
Feanwâldsterwâl, Dorpsbelangen De
Valom, Dorpsbelangen Broeksterwoude en ook Sanjesfertier. Op 8 juni
2018 om 16.00 gaan we terug in de
tijd bij de opening van It Goddeloas
Fiersicht. Samen met de dorpsbelangen opent burgemeester Klaas Agricola de uitkijktoren. Iedereen wordt
van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en de toren te beklimmen.
It Goddeloas Fiersicht (eigen foto).

Gebiedsontwikkeling De Centrale As vordert gestaag
BURGUM – Inmiddels rijdt het verkeer van en naar onze regio dagelijks over
de Centrale As. Amper een jaar nadat weg geopend is, lijkt het alsof we
niet beter weten. Dat er een nieuwe weg is gekomen, die het gebied een
compleet ander aanzien heeft gegeven. Een breuk heeft veroorzaakt in het
nu definitief veranderde landschap. Met de opening van de verkeersader in
onze contreien, was het werk nog niet klaar. Een belangrijk aspect voor en
na de realisatie en nog steeds actueel, is de gebiedsontwikkeling.

Intussen gaan de werkzaamheden door
om de “schade” in het gebied te herstellen en daar waar het mogelijk is, de natuur een extra impuls te geven. Zaterdag
21 en zondag 22 september 2019 zullen
in het teken staan van het totaalplaatje,
wat betreft de realisatie van de gebiedsontwikkeling. Een weekend met veel activiteiten waarbij alle betrokken dorpen
niet aan de feestelijkheden ontkomen.
Nu al zijn de eerste dorpen bezig met de
voorbereidingen. Centraal hierin staat
het “verbindingen leggen”.

destijds gedeputeerde Anita Andriessen
vooropging, dat er veel aan de gebiedsontwikkeling moest gebeuren. Men besefte
terdege de grote ingreep in het landschap
en de Raad van State wou alleen toestemming geven, als de natuur ruimschoots gecompenseerd zou worden. Het plan moest
daarbij ook grondig onderbouwd worden.
Op het moment dat de Raad van State
voldoende geïnformeerd was en onder de
indruk van de plannen die ingediend werden, kwam er pas een definitief akkoord,’
aldus Ben Boersma.

Jan Bakker, Ben Boersma en Pietrik Elzinga-Postma zijn nauw betrokken bij de
gebiedsontwikkeling. In het kantoor van
De Centrale As in Burgum wordt nog
steeds gewerkt, hoewel een aantal mensen zich reeds op andere projecten heeft
gestort. Er is dus steeds minder kantoorruimte nodig, een bewijs dat de werkzaamheden vorderen, Toch verwacht het
trio, dat de laatste werkzaamheden wat
betreft de gebiedsontwikkeling pas in
2020 gerealiseerd zullen zijn. Dat dan alle
plooien zijn gladgetrokken. ‘Het was een
grote eis van Provinciale Staten waarin

Een zeer belangrijk aspect in de gebiedsontwikkeling van De Centrale As is het
landschapsherstel, de compensatie van de
natuur. Een aantal onderdelen, zoals de
robuuste verbinding van het gebied van
de Houtwiel met de Valomster Leijen
en de fly-overs voor onder andere vleermuizen, moest direct gestalte krijgen. In
het kader van het landschapsherstel zijn
er circa 120 maatregelingen nodig, waarbij sommige zichtbaar en veel meer niet
direct zichtbaar zijn. De fly-overs zijn
soms heel duidelijk aanwezig, hoewel
veel mensen niet beseffen dat die con-

De nieuwe brug in de Valomster Leijen. (Foto: Bettie Zijlstra).

De Klyndobbe (Foto: Marcel van Kammen).

structies over weg dienen voor onder andere vleermuizen. Andere verbindingen
zijn minder ingrijpend en opvallend. De
aanplant van bosjes met struweel en uiteraard de wildtunnel bij De Falom zijn
weer facetten, die wel degelijk in het oog
springen en inderdaad ook functioneren.
Zo zijn er al sporen van otters gevonden.
Momenteel wordt er gewerkt om een
fietspad in de Valomster Leijen te realiseren, hetgeen betekent dat het huisje
gesloopt is. Dit stukje past uitstekend in
het grotere geheel van fietspaden.
Bakker, Boersma en Elzinga-Postma
benadrukken steeds weer het belang van
de natuur, maar ook het overleg met direct betrokkenen, zoals boeren. ‘We willen niets opleggen. We willen in overleg
gaan, praten met de mensen die het aangaat en die zich betrokken voelen, maar
ook met deskundigen, zoals het bureau
van Altenburg & Wijmenga uit Feanwâlden, met hun expertise. We willen

graag de natuur een kans geven, maar
ook de mensen die zich betrokken voelen
bij de regio en de natuur. Je merkt de wil,
ook van boeren om zich in te zetten voor
het landschap. In het kader van veiligheid
wordt er dus ook een spoortunnel gerealiseerd op het fietspad tussen Goddeloze
Singel en Kûkherne en in de toekomst
naar De Westereen. De gebiedsontwikkeling van het geheel moet ook een
aanwinst vormen voor de regio. Er moet
ruimte zijn voor water en voor waterbeheersing, met daarbij de focus op flora
en fauna en anderzijds op de gebruiker,
de boer. Eén van de onderdelen is ook
een menpad bij Wâlterswâld. We hebben hier overleg over gehad met het comité van de Paardendagen. Zij staan hier
volledig achter. We willen dit realiseren
voordat de Paardendagen van start gaan.
De gebiedsontwikkeling houdt ook in
dat er mogelijkheden geboden worden,
de dorpen moeten hier gebruik van maken dat is onze insteek,’ aldus Jan Bakker.
‘Er wacht nog werk. Er is nog genoeg te
doen. Het meeste komt zoals verwacht.

Toch zijn er altijd nog zaken waar je geen
rekening mee hebt gehouden, zoals de
dood van vooral jonge, onervaren kerkuilen in het verkeer. We maken de markeringen langs de kant van De Centrale As
kerkuil-onvriendelijker en maken hogere
zitplaatsen, die multifunctioneel gebruikt
kunnen worden. We hebben hiervoor
overleg gehad met Johan de Jong, de
kerkuil-specialist bij uitstek. Mensen
die zich dadelijk afvragen wat die lange,
zware recyclede palen betekenen, weten
nu dat dit voor de kerkuil is,’ besluit Pietrik Elzinga-Postma het verhaal van een
regio, die de sporen van het verleden mee
blijft dragen, maar ook naar de toekomst
kijkt. Een toekomst waarin diverse aspecten zullen spelen, maar dat natuur
daarin een belangrijke factor blijft, daar
is het trio zich van bewust en duidelijk
eensgezind.

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

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

FACEBOOK.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR

TEL. 0512 - 36 91 22

INSTAGRAM.COM/DEFLEXIBELEMAKELAAR

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

